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SAMMANFATTNING

Under året har beredningskommittén (BK) träffats regelbundet via digitala kanaler och vid ett tillfälle
kunnat träffas fysiskt på Amnestys kontor i Stockholm. Vi har fortsatt arbetet enligt vår planering från
förra året och har bland annat arbetat på vår synlighet inom rörelsen och har informerat några gånger
i bland annat Insats. Vi gjorde även en intern utvärdering i slutet av maj för att samla våra reflektioner
och se hur BK kan förbättras framåt.

Sjukdom och dödsfall har påverkat gruppens energi och effektivitet under vintern.

UTBILDNINGSINSATSER

Likt föregående år så var vår ambition att arrangera två digitala utbildningstillfällen om
motionsskrivande. Utvärderingen som gjordes efteråt mynnade ut i ett förslag om att dela upp
utbildningstillfällena i två nivåer, varav det ena tillfället skulle fokusera på grundläggande kunskap för
nya medlemmar i Amnesty och det andra specifikt på motionsskrivning med tillhörande praktiska
moment. Vi genomförde de första tillfällena i november som förberedande och de andra i januari
innan motionsstoppet för att kunna erbjuda direkt stöd till motionärer med konkreta förslag.

I november deltog en handfull medlemmar. Dessvärre så deltog ingen på de två workshops som
arrangerades i januari trots att ett flertal medlemmar anmält sig till tillfällena. Mellan dessa workshops
så har BK även deltagit på ett par ABC-tillfällen för att dela information om motionsskrivning och
uppmuntra deltagande i Amnestys interna demokratiska processer.

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 2022

Vi har haft dialog med medlemmar under hösten/vintern som sedan har mynnat ut i motioner och
även haft dialoger som inte lett till någon motion då medlemmen istället fått bättre kunskap om var
frågan hör hemma.

Vi fick in 8 motioner under 9 dagar (1-9 februari) och fördelade dessa för att följa upp med motionären
inför motionsstopp 11 februari. Vi hann inte med att ha någon längre dialog i gruppen innan var och
en fick jobba vidare med respektive kontakt.

Vi kommer följa upp med motionärerna när styrelsens förslag och svar har kommit för att se om
motionären kommer acceptera styrelsens förslag eller vill få stöd att formulera om sig med
förtydligande argument inför årsmötet.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

● Fortsätta med att utveckla marknadsföring av BK där aktiva medlemmar finns.

● Utveckla utbildningar och workshops så att de passar både etablerade medlemmar samt nya
medlemmar.
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● Överväga ifall vi ska utöka tiden mellan inskick av motioner till BK och sista datum för
inlämnande. Då får vi mer tid att ge stöd till och föra en mer djupgående dialog med
motionärerna.

● Utveckla kommunikationen mellan BK, sekretariat och styrelse avseende den återkoppling BK
givit i samband med motioner. Detta skulle innebära ett förtydligande från BK i samband med
att frågor kring motioner skickas till sekretariat/styrelse så att de vet vilken återkoppling som
skett mellan motionär och BK.

● 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, och en kortfilm.

● 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.
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