
 

  

 

Motionsworkshop 

 
 

  

 

 

 

Som ledare för denna övning behöver man peppa och ge lite idéer och förslag.  

Ex. Hittar ni enkelt den information ni behöver av byggnads? Saknar ni någon 

utbildning? Passar vanliga möten våra medlemmar? Tycker ni vi borde synas på ett 

annat sätt i media? Hur hade vi kunnat sänka medlemsavgiften utan att minska 

personalstyrka.  

Ska vi våga göra en satsning och förbruka ”lagrade pengar”. 

 

Del 1 – Negativa gänget! Inte alltid som det är okej att vara negativ men nu får vi lov, 

så ut med språket.  

 

1. Hälsa och 

presentera dig.   

2. Berätta syftet med 

workshoppen  

3. Skriv frågorna från 

den blåa rutan på 

tavlan. 

4. Gå ihop 3 och 3 och svara på frågorna – Sätt ett problem per Post-it lapp. 

Ca: 10 min 

5. Samla in och para ihop de negativa svaren så de som säger ungefär likadant – 

ligger tillsammans. Gör detta tillsammans i storgrupp  Ca: 10 min  

Ex. En grupp läser upp ett svar och ger det till handledaren – är det fler i rummet som 

har ungefär samma ta in de lapparna och sätt de tillsammans.  

 

Del 2 – Nu vänder vi och blir positiva gänget, med lösningar på allt! 

 

1. Dela upp i nya grupper - Varje grupp får minst ett problem  

Alt. Är det väldigt många negativa svar, försök göra en snabb prioritering. 

Ca 5 min 

2. Lös problemet/problemen ni har på lappen. Tänk utanför boxen och hitta på 

olika lösningar på problemet ni har.     Ca: 20-30 min 

3. Formulera genomförbara motioner på motionsmallen -  Gå  igenom i stor 

grupp. Lämna till kretsstyrelse    Ca: 20-40 min  

 

Syfte: Entusiasmera medlemmarna till diskussioner och motionsskrivning 

Behöver:   
Del 1: Whiteboard/ tavla, post it lappar, pennor, högtalare. 
Del 2: Pennor, stora papper, Utskrivna motions mallar. 
Del 3: Utskrivna motionsmallar 
    Minst 2 timmar 

Vad är byggnads sämst på? 
Vad klagar man på om man klagar på Byggnads? 
Vad är sämst med att vara förtroendevald/ medlem i 
byggnads? 
Om/när byggnads går under vad är anledningen då? 


