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SAMMANFATTNING

Det korta verksamhetsåret har påverkat beredningskommitténs arbete på flera sätt.
Vi har inte träffats fysiskt alls, men har överlag träffats regelbundet. Vi hade ett
digitalt uppstartsmöte i oktober där vi under både lördag och söndag introducerade
de nya medlemmarna till gruppen, utvärderade det föregående verksamhetsåret
och planerade inför det kommande året. Vi har haft ett 10-tal möten hittills, med bra
kontinuitet och kommunikation då alla alltid har deltagit. Det har varit en fördel med
digitala möten eftersom att det funnits mer flexibilitet.

UTBILDNINGSINSATSER

Vår ambition för året var att hålla i två digitala utbildningsinsatser om
motionsskrivande, något som sattes som mål på uppstartsmötet. Vi genomförde
dessa två utbildningar under januari, vilket vi står fast vid var rätt tidpunkt. Vi hade
både nya och rutinerade medlemmar som deltagare och dessa tillfällen var
uppskattade. Efter utvärdering tar vi med oss att det finns utvecklingspotential i att
dela upp utbildningstillfällen i två nivåer. Det ena tillfället skulle fokusera på
grundläggande kunskap för nya medlemmar i Amnesty och det andra specifikt på
motionsskrivning med tillhörande praktiska moment. Exempelvis skulle den första
insatsen vara tillgänglig på hösten som förberedande och den andra i januari innan
motionsstoppet för att kunna erbjuda direkt stöd till motionärer med konkreta
förslag. Vi upplevde en del problem med teknik och kommunikation, som BK
kommer att förbättra till nästa år.

MOTIONER

Vi har mottagit ett par motioner samt diskuterat förslag under verksamhetsåret som
i sin tur inte mynnat ut i en motion, men som har öppnat en dialog mellan
förslagsställaren, oss och sekretariatet. Ett förslag om att ha en tidigarelagd
deadline för inskick till BK, innan det egentliga motionsstoppet, uppmärksammades
under förra årets rapport och interna utvärdering. Detta fullföljdes genom att lägga
den interna deadlinen den 31 januari i år då motionsstoppet var den 7 februari. Det
ansåg vi gjorde den önskvärda skillnaden vilket gav oss tid att diskutera motionen
som grupp, höra av oss för sakupplysning från sekretariatet samt återkoppla till
motionären.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

● För framtida utbildningar behöver vi marknadsföra oss där aktiva
medlemmar finns, vare sig det är i digitala eller fysiska forum. Vi behöver
få mer utrymme att synas för att ännu bättre etablera funktionen.
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● Även i andra utbildningar så uppmuntrar vi idéen om att bjuda in en
representant från BK för att kunna följa dialogen, fånga upp viktiga frågor
som skulle kunna bli motioner samt att det skulle vara ett sätt att synas.

● Utvecklingspotential ser vi finns i att ytterligare förenkla information kring
motioner och hur medlemmar kan få tillgång till detta på hemsidan. Det
innebär exempelvis en mall att utgå från. Det är värt att notera att
Amnesty.se har uppdaterats under verksamhetsåret och nu har korrekt,
uppdaterad information om BK.
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