
	

Mall för motioner till Sveriges Shetlandssällskap 
 
Rubrik 
Skriv en tydlig, sammanfattande och informativ rubrik som beskriver innehållet i 
motionen. Ange också vad du motionerar till, t.ex. Sveriges Shetlandssällskaps 
årsmöte 2020. 
 
Bakgrund 
Beskriv bakgrunden till att du skriver motionen, och om det är andra saker som kan vara bra att 
veta för att ta ställning till motionen. 
 
Förslag (motivering) 
Beskriv vilket problem som din motion är tänkt att lösa. Varför ska årsmötet bifalla motionen? 
Föreslå hur problemet kan lösas. Beskriv också gärna vilka konsekvenserna kan bli om 
motionen går igenom, både positiva och negativa, och även konsekvenserna om motionen inte 
går igenom. 
 
Yrkande 
Beskriv ditt yrkande, dvs. ditt förslag till beslut. Ett yrkande ska alltid inledas med en att-sats, 
och den bör vara så tydlig att den kan tas med direkt i protokollet och så klart formulerad att den 
inte kan misstolkas. 
 
Undertecknande 
Underteckna motionen med ditt namn, samt ort och datum. Ange gärna ditt medlemsnummer. 
 
Skicka motionen 
Motionen skickas till info@shetlandsponny.se eller till föreningens postmottagare och ska ha 
kommit fram senast 60 dagar innan årsmötet för att tas upp. 
 
EXEMPEL 
 
Glansigare svansar 
Motion till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 2020. 
 
Bakgrund 
Svansen är en av shetlandsponnyns viktigaste egenskaper. Svansen ska vara lång, tjock och rak 
för att vatten lätt ska rinna av ponnyn när det regnar. 
 
Förslag 
Ibland kan en svans bli tovig eller lockig. Det kan vara bra att borsta den ofta så att den håller 
sig ren. Därför borde alla borsta sin hästs svans varje dag. Dessutom är glansspray bra för att 
hålla den utredd och så inte borstningen sliter. Med glansspray skulle alla hästar ha glansiga 
svansar som inte tovar sig. Om glansspray inte används så kan svansen bli utsliten och tunn. 
 
Yrkande 
Jag föreslår att årsmötet beslutar 
att det blir obligatoriskt med glansspray, samt 
att alla hästars svansar ska borstas varje dag. 
 
 
Sveg den 1 juni 2020 
Svea Svensson, medlemsnummer 989 


