Att skriva en motion till sektionsmötet
Så du vill att Datasektionen ska göra något eftersom du vill det? Fett! Då ska du bara presentera din
idé för sektionsmötet och få dem att rösta för det. Superenkelt. Några garantier för röstresultatet kan
förstås inte ges, men så här går du tillväga för att framföra ditt förslag:
1. Rubrik
Ange kort vad förslaget går ut på
2. Bakgrund
Berätta om bakgrunden och dina motiv till förslaget
3. Förslag
Presentera själva förslaget, och förklara vad det går ut på. Här är det viktigt att vara specifik,
sektionsmötet kan inte fatta några beslut om det är oklart vad förslaget innebär
4. Yrkanden
Yrkandet/yrkandena är det eller de formella beslut som behöver fattas för att förslaget ska
kunna bli verklighet. De formuleras som att-satser, och det är dessa att-satser som sektionsmötet
röstar om. Mindre, enklare förslag räcker ofta med en att-sats, medan mer omfattande förslag kan
kräva flera. Värt att tänka på är också att sektionsmötet i normalfallet röstar om varje att-sats var
för sig, så det är möjligt att få igenom delar av sitt förslag även om inte allting går igenom. Det går
dock inte om man lägger allt i samma att-sats.
5. Underskrifter
Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv, med namnförtydligande. Är man
flera personer bakom en motion ska alla förslagsställare skriva under. Om man däremot
representerar en formell grupp (exempelvis en programförening) så kan det räcka att ett mindre
antal representanter undertecknar.

Så enkelt var det! Sen lämnar man bara motionen till styrelsen innan motionsstoppet, via mail eller
fysiskt (exempelvis under expeditionstiden), så kommer den upp på sektionsmötet.
Har man flera förslag som inte är direkt relaterade till varann så gör man en separat motion för vart
och ett.

Exempelmotion
Motion angående monument över Datasektionens förträfflighet
Bakgrund
Datasektionen är som bekant en alldeles förträfflig sektion, men sektionens oerhörda förträfflighet
verkar gå somliga LTU:are förbi. Så kan det naturligtvis inte fortsätta, och därför anser jag att
datasektionen bör uppföra ett ståtligt monument för att demonstrera hur fantastiska vi är för alla på
LTU.
Jag förslår därför att Datasektionen bygger en vackert gul/svart/orange rymdraket på
parkeringsplatsen framför STUK. Raketen ska vara minst 2π meter hög, och bör beräknas hålla i
minst 4 generationer.
Jag yrkar
att

Datasektionen använder alla sin ekonomiska tillgångar till att snarast genomföra byggandet
av ett sektionsmonument i enlighet med beskrivningen ovan.
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