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DISKUSSIONSGUIDE TILL MEDLEMSMOTIONER OCH 

SEKTIONSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL AMNESTY 

INTERNATIONAL I SVERIGES ÅRSMÖTE 2019 

Alla sektionens medlemmar har sin egen röst på årsmötet, men det kan vara 
värdefullt att prata igenom frågorna som kommer att tas upp där tillsammans med 
andra innan det är dags för motionsberedning och beslutsfattande. Därför har 
projektgruppen för årsmötet satt ihop den här diskussionsguiden. Använd den 
gärna som inspiration och utgångspunkt för dina egna funderingar, diskussioner i 
gruppen eller tillsammans med andra aktiva, till exempel i distriktet. 

På årsmötet diskuteras motioner och förslag i beredningsgrupper. Detaljer om hur 
arbetet i beredningsgrupperna går till finns i handboken för årsmötet. Den skickas 
ut tillsammans med årsmöteshandlingarna och finns sedan på aktivism.amnesty.se 
och på medlemssidorna. 

Under årsmötets andra dag (lördag eftermiddag) sker en utfrågning av dem som 
kandiderar till olika förtroendeuppdrag. Här har du möjlighet att lära känna dem 
bättre och att ställa frågor dem. Alla kandidater kommer också att bära en färgglad 
knapp som ska göra det lättare att hitta och prata med dem när som helst under 
årsmöteshelgen. 

ÅRETS MOTIONER OCH FÖRSLAG 

Nedan listas motioner och förslag för att ge en snabb bild av vad som kommer att 
tas upp på årsmötet. Alla motioner, förslag samt nomineringar till nationella 
förtroendeuppdrag finns i sin helhet i årsmöteshandlingarna. Läs gärna igenom 
dem innan eller under årsmötet så att du är förberedd inför diskussionerna. 

Motioner 

● Motion 1: Om stadgeändringsförslag gällande begränsa antalet gånger 
samma revisor kan omväljas 

● Motion 2: Om inkludering av en ung representant i Amnesty Sveriges 
valberedning 

● Motion 3: Om policy för boendekostnader under aktivistevenemang 

● Motion 4: Om partnerskap 

● Motion 5: Om adoptionsfall 

● Motion 6: Om ny handbok för grupper 

● Motion 7: Om utredningars sammansättning 
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● Motion 8: Om specialgrupperna 

● Motion 9: Om mobilisering för mänskliga rättigheter 

● Motion 10: Om krigsbrotten i Indokina måste granskas! 

● Motion 11: Om internationellt program mot tortyr 

● Motion 12: Om arbetet mot dödsstraffet 

● Motion 13: Om medlemmarnas inflytande över verksamhetsplanen 

● Motion 14: On english resource materials 

● Motion 15: On english translation of the website 

Förslag 

● Förslag 1 från styrelsen: Om medlemsavgiften 

● Förslag 2 från styrelsen: Om tillägg i sektionens stadgar gällande 
kostnadsfritt medlemskap för unga 

● Förslag 3 från styrelsen: Om tillägg i sektionens stadgar gällande 
införandet av beredningskommitté 

● Förslag 4 från styrelsen: Om förslag till direktiv för Beredningskommittén 
(BK) 

● Förslag 5 från styrelsen: Om ramverk för jämlikhetspolicy 

● Förslag 6 från styrelsen: Om att införa en representativ styrmodell för 
svenska sektionen av Amnesty International 

● Förslag 7 från styrelsen: Om övergångsplan för att införa en representativ 
styrmodell för svenska sektionen av Amnesty International 

Val till förtroendeposter 

Årsmötet fattar beslut om vilka medlemmar som ska ingå i sektionsstyrelsen, 
Amnestyfondens styrelse, granskningskommittén, beredningskommittén och 
valberedningen. Årsmötet väljer även två auktoriserade revisorer för sektionen. Alla 
kandidater presenteras i årsmöteshandlingarna. 
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INSPIRATION TILL DISKUSSION 

Att diskutera motioner och förslag med andra inför årsmötet väcker förhoppningsvis 
nya tankar och frågor kring det som föreslås. För att få igång samtalet ges här 
några förslag på ett antal generella frågor att diskutera med andra eller att använda 
som utgångspunkt för dina egna funderingar.  

Motioner och förslag 

● Vilka spontana tankar och känslor väcker motionen eller förslaget? 

● Vad tänker du/ni om styrelsens svar på motionen?  

● Vilka fördelar och nackdelar kan det innebära om motionen/förslaget går 
igenom? För dig/er? För sektionen? För Amnesty International i stort? 

● Är det här ett prioriterat område att lägga våra gemensamma resurser 
(insamlade medel och ideellt engagemang) på? 

● Skulle du/ni vilja förändra motionen/förslaget på något sätt? 

● Finns det något du/ni skulle vilja ha förtydligat? Vilka frågor skulle du vilja 
ställa till den/dem som skrivit motionen eller förslaget? 

Nomineringar till nationella förtroendeuppdrag 

● Möter valberedningens och valberedningens valberednings förslag de 
behov som finns? 

● Är det något särskilt som du/ni fastnat vid i kandidaternas presentationer? 

● Vilka frågor skulle du/ni vilja ställa till kandidaterna? 

● Vilka frågor skulle du/ni vilja ställa till valberedningen eller valberedningens 
valberedning? 

 

 

 

 


