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Motioner, utskott och valkampanj
Ingripande attityd

Ämnesutskott

Motionsledning

Ämnen

Motioner

Hemsidan
Beredning

Röstning
Valplan, agerande

Se till vad som är på gång, men också vad som borde vara på gång inom regering,
riksdag, myndigheter m fl. Mmb: klimatlag, -strategi. Energikommissionen. Gröna
gruppen hos framtidsministern. Trafikverket.
Vara uppdaterade och trycka på, där det behövs. Nya förslag där inget substansiellt
finns.
Ha kunskaper om beslutsprocesser i partier, riksdag, utredningar, Eu-perspektiv
(Eu-val 2019), global uppföljning av Parisavtalet etc
Kan man ta fasta på att motion betyder rörelse?
Bildas tidigt i processen (januari 2017). Består av intresserade och sakkunniga.
Kontakt med relevant forskning.
Från hela landet, från Mu, främst genom digitala möten.
(Försiktigt med ord som "högkvalificerat folk". Riksdagen måste vara ett uttryck
för folkliga kunskaper och viljor.)
Utskotten uppdaterar sig på sina områden, följer upp vad som är på gång inom
politiken och forskningen.
Ta en utgångspunkt i resultatet av Kr14 och Mu. Men ytterst är det ämnesområdena
i massan av inkommande motioner, som måste vara grund för utskottsindelningen.
Utskotten väljer representanter till en motionsledning, som knyter samman
processen.
Tar ställning till helheten.
Se Kr14 och Mu. Kan vara Transporter, Energi, Mat, Beteendeförändringar,
Samhälls- och bostadsbyggande inkl landsbygd mm.
Plus påverkansmetoder inom respektive område och helhetligt.
Både grova kategorier och detaljämnen.
Idéer/förslag/motioner efterlyses (september 2017).
Inledning: "Valdebatten ska handla om" men också "En viktig fråga för klimat och
miljö är" eller "Den viktigaste frågan för klimat och miljö".
Publicering, diskussion (djuplodande + kommentarsfält).
Form kan va både ord och bild, filmsnuttar. Bästa-klimat-idé, medborgarförslag.
Ämnesutskotten bereder förslagen redan innan KR. Ambitionen är att samlas inom
varje ämne.
Utskotten utvidgas under Kr18 med alla som vill vara med.
Riksdagen röstar fram de bästa förslagen.
Riksdagen väljer en valledning, som nominerats av motionsledningen.
Valledningen utarbetar en valplan och genomför den.

