Motioner (ärenden)
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Ärenden
Ärende är den korrekta benämningen även om många säger motioner.
Enligt 6 kap. 15 § lagen om ekonomiska föreningar har medlem rätt att få "ärende"
behandlat vid föreningsstämma, förutsatt att medlemmen begärt det i den ordning och
inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser
ska medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet
kan tas upp i kallelsen till stämman. Enligt Riksbyggens normalstadgar ska motioner till
ordinarie stämma skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad efter
räkenskapsårets utgång. Ärenden ska anges i kallelsen till stämman.
I lagen anges inte vad som menas med "ärende". Enligt lagkommentaren till nämnda
bestämmelse framgår att med "ärende" förstås något för stämman relevant spörsmål
som kan bli föremål för stämmans beslut. En begäran om en upplysning är inte ett
ärende, och inte heller begäran från medlem att få göra ett allmänt uttalande vid
stämman. Ärendet i fråga måste också omfattas av stämmans kompetens. Även frågor
som normalt beslutas av styrelsen – till exempel en mindre renovering – går bra att
behandla som ett ärende på stämman. Stämman kan ge instruktioner till styrelsen i sitt
arbete. Är det uttryckligen reglerat i lag eller stadgar att styrelsen är exklusivt behörig i
frågan, till exempel Riksbyggens normalstadgar angående fastställelse av årsavgifter,
kan stämman dock inte fatta beslut i frågan. Föreningen behöver alltså inte behandla alla
typer av frågor på en årsstämma, eller för den delen extra stämma. Endast sådant som är
att anse som ett ärende i juridisk mening måste tas på stämman.
Endast medlemmar
Motionen behöver inte vara undertecknad eller försedd med lägenhetsnummer men det
måste framgå vem som är avsändare. Det är bara medlemmar som har rätt att få ärenden
behandlade vid stämma och man måste därför kunna kontrollera att motionen lämnats
av medlem. Denne måste också vara medlem dagen för stämman. Har personen flyttat
innan stämman och upphört att vara medlem ska frågan alltså inte tas upp.
För sent inlämnad motion
Om en motion lämnas in för sent kan den tas upp ändå, naturligtvis under förutsättning
att styrelsen känner att den hinner förbereda frågan. En månads-regeln i Riksbyggens
stadgar är framförallt ett stöd för styrelsen, så att styrelsen ska ha en chans att hinna
utreda de förslag som medlemmarna lämnar.
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En motion får dock inte behandlas om den inte tagits upp i kallelsen till stämman. Alla
medlemmar måste få en chans att ta ställning till huruvida de vill gå på stämman och
delta i behandlingen av motionen. Är kallelsen missvisande kan det vara så att någon
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avstår från att gå men hade gått om hen vetat att just den aktuella motionen skulle tas
upp på stämman.
Övrigt om motioner
En motion behöver inte antas eller avslås i sin helhet, om motionen innehåller flera
förslag kan ett förslag antas medan ett annat förslag avslås. Ibland är motionerna tydligt
uppställda med så kallade ”att-satser”, då är det lätt att se vilka olika förslag motionen
innehåller. Även om motionen inte är så tydligt skriven kan man plocka delar ur den,
om så är möjligt. Det finns inga regler om att det måste vara en motion per papper eller
liknande. Även om samma ärenden återkommer, eller något som förväntas bli nedröstat,
ska det tas upp på stämman så länge det är stadgeenligt inkommet. En motion kan
återkallas, senast på stämman innan man har röstat om motionen i fråga.
Många gånger är det lämpligt att behandla motioner oavsett om formkraven är uppfyllda
eller inte eftersom medlemmen annars, med stöd av minst en tiondel av samtliga
röstberättigade, kan begära att extra stämma ska hållas. Vill man göra det formellt
riktigt kan man därför ta kontakt med motionsskrivaren och fråga om motionen ska
kompletteras (om så är möjligt) så att den formellt kan tas upp på stämman.
Frågerätt
Utöver rätten att få ärenden behandlade kan medlemmarna begära att styrelsen på
stämman lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman.
Styrelsen ska lämna sådan upplysning om det kan ske utan väsentlig nackdel för
föreningen. Om begärd upplysning inte kan lämnas utan väsentlig nackdel ska
upplysningen i stället på medlemmens begäran lämnas till föreningens revisorer inom
två veckor. Kan begärd upplysning endast lämnas med stöd av uppgifter som inte är
tillgängliga på stämman ska upplysningen skriftligen finnas tillgänglig hos föreningen
för medlemmarna inom två veckor från stämman samt översändas till varje medlem som
har begärt upplysningen. Medlem kan, men behöver inte, föranmäla frågorna.
Sammanfattning
En medlem har rätt att få ärende (motion) behandlat på stämman. Med ärende förstås
något för stämman relevant spörsmål som kan bli föremål för stämmans beslut. Enligt
Riksbyggens normalstadgar ska motioner till ordinarie stämma skriftligen anmälas till
styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets utgång. Ärenden ska anges i kallelsen
till stämman. Utöver rätten att få ärenden behandlade kan medlemmarna begära att
styrelsen på stämman lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett
ärende på stämman.
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