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Registrera dig i motionssystemet 
 
För medlemmar, enskilda eller i grupp 
Varje medlem som lämnar in en motion, även som medmotionär till en motion som 
en annan medlem skriver, måste registrera sig i motionssystemet. Det är för att vi 
ska kunna verifiera att alla som står bakom motionen är medlemmar och för att vi ska 
kunna få rätt kontaktuppgifter. 
 
Registreringen sker via länken ”Registrera dig i motionssystemet” som du hittar på 
kongresswebben. Du behöver logga på webbplatsen in för att komma åt länken, 
detta för att säkerställa att endast medlemmar lämnar motioner. 
 
Här skriver du in dina uppgifter i formuläret. Din mailadress blir också ditt 
användarnamn.  
 

 
 
När du har tryckt på ”Skapa användare” får du ett mail med en länk till 
motionssystemet och ett tillfälligt lösenord som du byter vid din första inloggning.  
 
För avdelningar och avdelningsstyrelser 
För att underlätta för avdelningar eller avdelningsstyrelser som vill lämna in en 
motion finns alla avdelningar redan registrerade i motionssystemet. Ett mail med 
inloggningsuppgifter ska ha skickats till er info-adress. Om ni inte hittar det, kontakta 
kongress@varforbundet.se, så ordnar vi nya inloggningsuppgifter.  
 
Skriv en motion 
 
Inloggning 
Länken till motionssystemet har du fått i mail när du registrerade dig och den finns 
även på kongresswebben via länken ”Logga in i motionssystemet”. 
 
Första gången du loggar in använder du ditt tillfälliga lösenord som du fick vid 
registrering. Du får då välja ett nytt lösenord. Om du markerar ”Kom ihåg mig” så 
behöver du inte skriva in lösenordet vid nästa inloggning 
 



 

 
 
Inne i motionssystemet 
Som motionsskrivare har du tre flikar att arbeta med: 

• Mina motioner (Se dina egna motioner) 
• Andra motioner (Se samtliga inskickade motioner) 
• Skriv ny motion 

 
Skriv ny motion 
Innan du skriver din motion – läs gärna artikeln ”Så skriver du en motion” på 
kongresswebben. 
 

 
 

• Den som är inloggad är redan registrerad som motionsskrivare. Om ni är fler 
än en medlem som skriver motionen – klicka på ”lägg till fler motionsskrivare” 
och markera den eller de som ska vara med. Observera att dina 
medmotionärer måste ha registrerat sig i motionssystemet (se ovan) innan du 
skriver motionen. Alternativt så kan de registrera sig i efterhand och därefter 
gå in och ”göra din motion till sin” (se nedan). Gemensamma motioner 
kommer att visas under ”mina motioner” för respektive medmotionär.  

• Skriv den rubrik du vill att motionen ska ha. Rubriken ska beskriva vad 
motionen handlar om. 

• Skriv din motivtext i den stora textrutan. Motivtexten är din motivering till 
varför du tycker att kongressen ska bifalla motionen. 



 
 
 

 
• Lägg till en eller flera att-satser. Tänk på att beskriva vad det är som du 

konkret önskar att kongressen ska besluta. Formulera en eller flera så kallade 
att-satser som sammanfattar vad som ska beslutas. Ett exempel på att-sats är 
att kongressen uppmanas besluta "att verka för jordgubbstårta till kaffet på 
fredagar". Skriv endast ett yrkande, en beslutspunkt, i varje att-sats. Tänk på 
att formulera varje att-sats så att den kan beslutas med ett ja eller nej. 

• Spara motionen för vidare bearbetning eller skicka in den när du är klar. När 
motionen skickas in får du en bekräftelse på din skärm på att den är mottagen. 

 
Andra motioner 
Om du under fliken ”Andra motioner” hittar en motion som redan är inlämnad och 
som innehåller samma förslag som du hade tänkt lämna, kan du bli medskribent. 
Klicka då på knappen ”gör till min” och den hamnar under fliken ”mina motioner” och 
du står med som motionsskrivare.  
 
 

 
 
  



Mina motioner 
Under mina motioner ser du en översikt över de motioner du skrivit, eller angett att 
du är medskrivare på.  
 
Färgrutan längst till vänster på varje motion anger om den är inskickad (grön) eller 
inte inskickad (röd). Är den inte inskickad kan du fortsätta jobba med texten och 
sedan välja att spara för att fortsätta jobba med den vid ett senare tillfälle, eller skicka 
in den.  
 
Observera att en inskickad motion inte går att ändra. 
 
Du kan skriva ett meddelande som är synligt för andra motionsskrivare, för systemets 
administratör och för beredningsgruppen som arbetar med att svara på motionerna. 
 
Tänk på att avaktivera eventuell pop-upblockerare i din webbläsare om du vill skriva 
ut en motion. 
 
Om du har några frågor om motionssystemet - maila dem till 
kongress@vardforbundet.se  


