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Stockholms läns distrikt 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte i DHR Stockholms läns distrikt 
lördagen den 28 november 2020 klockan 13.00-16.00. 
 
Plats: Digitalt via microsoft teams samt telefonkonferens. 
 
Närvarande 28 november: 12 av avdelningarnas valda ombud, distrikts-
styrelsens ordförande, distriktsstyrelseledamöter, valberedare, gäster 
och personal; totalt 26 personer. 
 
§ 1 Årsmötets öppnande Bilaga 1 
Årsmötet öppnades av distriktets ordförande Jaan Kaur, som hälsade 
alla välkomna till distriktets årsmöte med bilagt anförande. 
Då årsmötet denna gång, på grund av corona-pandemin, hölls digitalt 
fick nominering sändas till Anders Berglund, valberedningen istället för 
att läggas i en låda som brukligt är vid fysiskt årsmöte. 
Parentation. En tyst minut hölls då vi mindes de medlemmar som avlidit. 
Speciellt omnämndes Göran Dahlström och Gunilla Johansson, båda 
medlemmar av DHR Botkyrka-Salem. 
Årsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att förlägga nomineringstiden till klockan 14.30. 
 
§ 2 Ombudsupprop samt upprättande och justering av Bilaga 2 

röstlängd 
Jaan Kaur, distriktsordförande förrättade enligt uppropet att det var totalt 
13 röstberättigade deltagande varav 12 avdelningsombud samt distrikts-
ordföranden. 
Årsmötet beslutade: 
att fastställa röstlängden till 13 röstberättigade. 
 
§ 3 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet utlystes i avdelningsmeddelande skickat den 29 oktober 2020 
vilket gick per mejl till avdelningarna och avdelningsordförande. Enligt 
stadgan ska tiden meddelas en månad innan årsmöte. 
Årsmötet beslutade: 
att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
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§ 4 Antagande av dag- och arbetsordning 
Årsmötet beslutade: 
att anta föreliggande dag- och arbetsordning. 
 
§ 5 Val av presidium 

a) Ordförande 
Årsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att välja Stefan Sundquist, DHRs förbundskansli till att leda års-

mötesförhandlingarna. 
 

b) Sekreterare 
Årsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att till sekreterare för årsmötet välja distriktsombudsmannen Ing-

ela Larsson. 
 
Stefan Sundquist övertog ordförandeklubban. Stefan tackade för förtro-
endet att leda årsmötet. 
 
§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare 
Magnus Lindmark, Stockholmsavdelningen föreslog Britt Andersson och 
Stig Andersson, båda ifrån Södertäljeavdelningen 
Årsmötet beslutade: 
att välja Britt Andersson och Stig Andersson till justerare tillika rösträk-

nare för årsmötet. 
 
§ 7 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 
Anders Berglund, Valberedningen föreslog oförändrat det vill säga att 
styrelsen ska bestå av 10 ledamöter (inklusive ordföranden). 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 
att styrelsen ska bestå av 10 ledamöter (inklusive ordföranden). 
 
§ 8 Kandidatnominering till val som förrättas vid årsmötet 
Årsmötet beslutade: 
att återuppta punkten klockan 14.30. 
 
§ 9 Förslag till uttalanden 
Olle Johansson, distriktsstyrelsen föredrog distriktsstyrelsens utkast till 
uttalande ”Hjälpmedel”. 
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Yvonne Björkman, distriktsstyrelsen föreslog att detta förslag går till poli-
tiken och att årsmötet ger distriktsstyrelsen i uppdrag att omformulera till 
pressen. 
I diskussionen deltog även: 
Rafiq Amiree, Stockholmsavdelningen 
Anders Berglund, Nynäshamn-Haningeavdelningen 
Yvonne Björkman, distriktsstyrelsen 
Ken Gammelgård, Nacka-Värmdöavdelningen 
Jaan Kaur, distriktsstyrelsen 
Magnus Lindmark, Stockholmsavdelningen 
Kent Malmqvist, Stockholmsavdelningen 
Anna Westerberg, distriktsstyrelsen 
Årsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att anta uttalandet till politiken 
att återremittera skrivelsen till distriktsstyrelsen för att göra den mer 

pressvänlig till att publicera i pressen. 
att fortsätta arbeta med frågan om neddragningarna inom hjälpmedels-

sidan. 
 
Ulf Looström, Tyresöavdelningen anslöt och röstlängden justerades till 
14 röstberättigade. 
 
§ 8 Kandidatnominering till val som förrättas vid årsmötet 
Kandidatnomineringen förklaras avslutad och det konstaterades att för-
utom valberedningens förslag hade förslag inkommit på ytterligare leda-
möter: 
Rafiq Amiree, Stockholmsavdelningen nyval 2 år 
Emelie Utas, Stockholmsavdelningen nyval 2 år 
Detta betydde att omröstning behövde ske och årsmötet diskuterade till-
vägagångssätt. 
I diskussionen deltog: 
Rafiq Amiree, Stockholmsavdelningen 
Ken Gammelgård, Nacka-Värmdöavdelningen 
Karin Lemberg, Stockholmsavdelningen 
Kent Malmqvist, Stockholmsavdelningen 
Anna Palmborg, distriktsstyrelsen 
Liza Syeda, distriktsstyrelsen 
Jaan Kaur, distriktsordförande föreslog att röstsedel skulle sändas ut per 
post och att rösträknarna sedan får ta hand om svaren. 
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Magnus Lindmark, Stockholmsavdelningen förordade Jaan Kaurs förslag 
att röstningen sker via posten då det är det mest demokratiska och före-
slog därmed streck i debatten. 
 
§ 10 Fastställande av Styrelsens Verksamhetsberättelse och års-

bokslut för 2019 
Verksamhetsberättelsen inklusive slutord och årsbokslut 2019 förelåg. 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag: 
att fastställa Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för år 2019. 
 
§ 11 Revisorernas berättelse 
Årsmötesordföranden föredrog revisionsberättelsen. 
Årsmötet beslutade: 
att med godkännande lägga revisionsberättelsen för år 2019 till hand-

lingarna. 
 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag: 
att bevilja distriktsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 
 
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan 2020 – april 2021 
Anna Westerberg, distriktsstyrelsen föredrog verksamhetsplanen för 
2020 – april 2021. Hon meddelade att det inte har gått att genomföra alla 
aktiviteter på grund av Corona-pandemin men att under hösten har en 
del av dem genomförts via Microsoft teams. 
I diskussionen deltog: 
Ken Gammelgård, Nacka-Värmdöavdelningen 
Jaan Kaur, Distriktsstyrelsen 
Magnus Lindmark, Stockholmsavdelningen 
Kent Malmqvist, Stockholmsavdelningen 
Årsmötet beslutade: 
att fastställa den preliminära verksamhetsplanen för 2020 - april 2021. 
 
§ 14 Fastställande av preliminära budgetar för år 2020 respektive 

2021 
Gunder Wåhlberg, Distriktsstyrelsen föredrog de preliminära budgetarna 
för 2020 och 2021. 
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I diskussionen deltog: 
Anders Berglund, Nynäshamn-Haningeavdelningen 
Gunder Wåhlberg, Distriktsstyrelsen 
Årsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att fastställa de preliminära budgetarna för år 2020 och 2021. 
 
§ 15 Behandling av motioner 

a) Distriktsstyrelsen DHR i region Stockholm säkrar infor-
mation och beslutshandlande till DHR-avdelningar inom 
regionen 

Jaan Kaur, Distriktsstyrelsen föredrog styrelsens yttrande. 
Ken Gammelgård, Nacka-Värmdöavdelningen yrkade avslag på 
motionen. 
Årsmötesordförande ställde förslagen mot varandra 

Motionärens förslag att bifalla motionen 
Styrelsens förslag att anse motionen besvarad 
Ken Gammelgårds förslag att avslå motionen 

Årsmötet beslutade enligt Ken Gammelgårds förslag: 
att avslå motionen. 
 
b) Personalsituationen på Distriktskansliet 
Liza Syeda, Distriktsstyrelsen föredrog styrelsens yttrande. 
Ken Gammelgård, Nacka-Värmdöavdelningen yrkade avslag på 
motionen. 
Årsmötesordförande ställde förslagen mot varandra 

Motionärens förslag att bifalla motionen 
Styrelsens förslag att anse motionen besvarad 
Ken Gammelgårds förslag att avslå motionen 

Årsmötet beslutade enligt Ken Gammelgårds förslag: 
att avslå motionen. 
 
c) Max längd mandattid för styrelseuppdrag för DHR dist-

rikts styrelse i Stockholmsregionen 
Gunder föredrog styrelsens yttrande. Han förtydligade att förbunds-
mötet avslog ett liknande förslag och det är stadgan som avgör var-
för distriktsstyrelsen inte kunde bifalla denna motion. 
Ken Gammelgård, Nacka-Värmdöavdelningen föreslog att DHR 
Stockholms läns distrikt skulle se till motionärens förslag som rikt-
linje vid nominering till begränsningar i förtroendeuppdrag. 
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I diskussionen deltog även: 
Magnus Lindmark, Stockholmsavdelningen. 
 

Då tiden för årsmötet gått ut beslutade årsmötet om att ajournera sig och 
uppdrar åt distriktsstyrelsen att kalla till fortsatt årsmöte. 
 
 
 
Protokoll fört vid fortsatt årsmöte i DHR Stockholms läns 
distrikt lördagen den 12 december 2020 klockan 13.00-16.00 
 
Plats: Digitalt via Microsoft teams samt telefonkonferens. 
 
Närvarande 12 december: 8 av avdelningarnas valda ombud, distrikts-
styrelsens ordförande, distriktsstyrelseledamöter, valberedare, gäster 
och personal; totalt 21 personer. 
Förhandlingarna återupptogs. 
 
§ 2 Ombudsupprop samt upprättande och justering av Bilaga 3 

röstlängd 
Jaan Kaur, distriktsordförande förrättade enligt uppropet att det var totalt 
9 röstberättigade deltagande varav 8 avdelningsombud samt distriktsord-
föranden. 
Årsmötet beslutade: 
att fastställa röstlängden till 9 röstberättigade. 
 
§ 15 Behandling av motioner 

c) Max längd mandattid för styrelseuppdrag för DHR dist-
rikts styrelse i Stockholmsregionen 

Ken Gammelgård, Nacka-Värmdöavdelningen förtydligade sitt för-
slag: ”DHR Stockholms läns distrikt inför som sin interna riktlinje att 
det motionären föreslår, om att begränsa längden för uppdraget 
som ledamot eller ordförande i distriktsstyrelsen till max åtta (8) år 
samt att det är möjligt för samma person efter ett uppehåll på fyra 
(4) år att bli aktuell för samma uppdrag igen, ska beaktas av valbe-
redningen vid nominering av kandidater till ledamöter och ordför-
ande i distriktsstyrelsen.” 
Gunder Wåhlberg, Distriktsstyrelsen meddelade att på grund av att 
Corona-pandemin gjort att årsmötet inte kunde genomföras i april 
och att det nu hållits ett förbundsmöte där ny information kom upp 
så har styrelsen ändrat sitt förslag och att varje beredning ska ha 
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detta som en rekommendation, att alltid tänka på hur en styrelse 
ska se ut och hur länge personer ska sitta. Styrelsen drog tillbaka 
sitt avslag på motionen. 
Veronica Kallander, Sundbybergsavdelningen och Anna Palmborg, 
distriktsstyrelsen yrkar avslag till motionen samt Ken Gammelgårds 
förslag. 
Anders Berglund, Nynäshamn-Haningeavdelningen meddelade att 
avdelningen drog tillbaka sitt bifall till motionen och ställde sig 
bakom Kens Gammelgårds förslag. 
I diskussionen deltog även: 
Magnus Lindmark, Stockholmsavdelningen. 
 
Årsmötesordföranden ställde förslagen mot varandra 

Motionärens förslag att bifalla motionen 
Kens Gammelgårds förslag 
Årsmötet röstar för Ken Gammelgårds förslag. 

 
Årsmötesordförande ställer förslagen mot varandra 

Ken Gammelgårds förslag 
Veronica Kallander och Anna Palmborgs avslag på förslaget 

Årsmötet beslutade enligt Veronica Kallander och Anna Palmborgs 
förslag: 
att avslå motionen. 
 
d) En gemensam valberedning för länet DHR Stockholm 
Gunder Wåhlberg, Distriktsstyrelsen föredrog styrelsens yttrande. 

Madeleine Palmborg, Stockholmsavdelningen lämnar och röstlängden 
justeras till 8 röstberättigade. 

Ken Gammelgård, Nacka-Värmdöavdelningen yrkade på avslag av 
motionen. 
Årsmötesordförande ställde förslagen mot varandra: 

Ken Gammelgårds förslag att avslå motionen 
Distriktsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad 

Kens förslag går igenom. 
Årsmötesordförande ställer förslagen mot varandra 

Ken Gammelgårds avslag 
Motionärens förslag att bifalla motionen 

Årsmötet beslutade enligt Ken Gammelgårds förslag: 
att avslå motionen. 
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e) Attityder – Respekt mot varandra och dig själv 
Anna Palmborg, Distriktsstyrelsen föredrog styrelsens yttrande. 
Årsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att bifalla motionen. 
 
f) Färdtjänsten 
Amir Amirriazi, Distriktsstyrelsen föredrog styrelsens yttrande. 
Årsmötesordförande ställde förslagen mot varandra 

Motionärens förslag att bifalla motionen 
Distriktsstyrelsens förslag 

Årsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att bifalla första och andra att-satsen. 
att anse tredje och fjärde att-satsen besvarad. 
 
g) Allergi – Taxibilar och rullstolsbussar 
Jaan Kaur, distriktsordförande föredrog styrelsens yttrande. 
I diskussionen deltog även: 
Veronica Kallander, Sundbybergsavdelningen. 
Årsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att bifalla motionen. 
 
h) Säkerställa möjligheten för arbetsterapeut och rätt redskap 
Yvonne Björkman, Distriktsstyrelsen föredrog styrelsens yttrande. 
Årsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att bifalla motionen. 
 
i) Badverksamheten 
Yvonne Björkman, Distriktsstyrelsen föredrog styrelsens yttrande. 
Distriktsstyrelsen uppmanade, liksom vid förra årsmötet, avdelning-
arna att kontrollera hur det ser ut i respektive kommun. 
I diskussionen deltog även: 
Ken Gammelgård, Nacka-Värmdöavdelningen 
Årsmötesordförande ställer förslagen mot varandra: 

Motionärens förslag att bifalla motionen 
Distriktsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad 

Årsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att anse motionen besvarad. 
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§ 16 Val av distriktsordförande för en tid av två år 
Valberedningen föreslog omval av Jaan Kaur, Stockholm. 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 
att till distriktsordförande för en tid av två år välja Jaan Kaur. 
 
§ 17 Val av ledamöter i styrelsen 

a) Fyra ledamöter för en tid av två år 
Anders Berglund, Valberedningen föredrog valberedningens för-
slag på omval av: 

Anna Palmborg, Bromma 
Anna Westerberg, Täby 
Gunder Wåhlberg, Nacka 

samt nyval av: 
Anders Berglund, Nynäshamn 

Ytterligare nomineringar som uppkommit vid årsmötet: 
Rafiq Amiree, Skarpnäck 
Emelie Utas, Farsta 

De ledamöter som har ett år kvar på sin mandatperiod, till och med 
årsmötet 2021, är: Yvonne Björkman, Patrick Englund, Olle Johans-
son, Beatrice Kolijn och Liza Syeda. 
Sluten omröstning per post har skett och rösträknarna Britt Anders-
son och Stig Andersson, båda Södertäljeavdelningen förrättade 
valresultatet. Britt Andersson, Södertäljeavdelningen meddelade att 
10 valsedlar inkommit och rösterna fördelade sig enligt följande: 

Gunder Wåhlberg 9 röster 
Anders Berglund 7 röster 
Anna Palmborg 7 röster 
Anna Westerberg 7 röster 
Rafiq Amiree 4 röster 
Emelie Utas 4 röster 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 
att till styrelseledamöter för en tid av två år omvälja Anna Palm-

borg, Anna Westerberg och Gunder Wåhlberg 
samt nyvälja Anders Berglund. 

 
§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant 

a) En revisor för en tid av två år 
Valberedningen föreslog omval av Anders Runnman, Ösmo. 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 
att till revisor för en tid av två år välja Anders Runnman. 



10 (11) 

b) En revisorssuppleant för en tid av två år 
Valberedningen föreslog Karin Sääf Göransson, Bagarmossen. 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 
att till revisorssuppleant välja Karin Sääf Göransson. 

 
§ 19 Val av valberedning 

a) Två ledamöter, varav en sammankallande för en tid av ett år 
Årsmötesordförande meddelade att enligt stadgan ska valbered-
ningen bestå av minst två ledamöter varav en utses till samman-
kallande. 
Anders Berglund, Nynäshamn-Haningeavdelningen föreslog Rafiq 
Amiree, Skarpnäck och Emelie Utas, Farsta. Emelie var ej närva-
rande vid årsmötet men tillfrågad. 
Gunder Wåhlberg, distriktsstyrelsen föreslår Anders Runnman vil-
ken var tillfrågad. 
Ken Gammelgård, Nacka-Värmdöavdelningen undrade om det inte 
kunde uppstå jäv då Anders Runnman även är revisor. 
Distriktsstadgan gicks igenom och det kunde konstateras att inget 
jäv förelåg. 
Årsmötet beslutade: 
att välja Anders Runnman, Emelie Utas och Rafiq Amiree. 
att välja Anders Runnman till sammankallande för valbered-

ningen. 
 

§ 9 Förslag till uttalanden 
Jaan Kaur, distriktsordförande läste upp uppdaterat uttalande till media 
”Hjälpmedel”. 
Anders Berglund, Nynäshamn-Haningeavdelningen ville ha ett annat yr-
kande för att sammankallande de politiskt aktiva medlemmarna som 
finns till att påverka politikerna i denna fråga. 
Ken Gammelgård, Nacka-Värmdöavdelningen hade svårt med ordet bru-
kare och ville få detta omformulerat. 
Veronica Kallander, Sundbybergsavdelningen höll med Ken Gammel-
gård och föreslog att istället för brukare använda vi/oss/våra. 
Ken Gammelgård, Nacka-Värmdöavdelningen ansåg att detta uttalande 
var bättre än det ursprungliga och föreslog att detta skulle sändas till po-
litiken och att Distriktsstyrelsen skulle få i uppdrag att göra en kortare va-
riant till media. 
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I diskussionen deltog även: 
Olle Johansson, Distriktsstyrelsen 
Jaan Kaur, Distriktsstyrelsen 
Årsmötet beslutade: 
att ändra formuleringen brukare till att istället använda vi/oss/våra. 
att anta det nya uttalandet till politikerna 
att uppdra åt Distriktsstyrelsen att efter justeringar och förkortande av 

text publicera detta i pressen. 
 
§ 20 Årsmötets avslutning 
Årsmötet avslutades med att distriktsordförande Jaan Kaur tackade 
Stefan Sundquist, avdelningarnas ombud, personalen, distriktsstyrelsen 
och andra förtroendevalda. Speciellt avtackade han Amir Amirriazi som 
slutade i Distriktsstyrelsen vilken har fått stå emot många skott ifrån fru-
strerande medlemmar när det gäller färdtjänsten och som har varit 
mycket betydelsefull för styrelsen. Jaan hälsade Anders Berglund väl-
kommen till styrelsen. 
Stefan Sundquist gjorde ett medskick om att vi inte skulle glömma bort 
att det även i framtiden går att hålla träffar kombinerat fysiskt, digitalt och 
per telefon samtidigt. 
Distriktets ordförande Jaan Kaur förklarade därefter årsmötet avslutat. 
 
Via Microsoft teams 2020-11-28 samt 2020-12-12 
 
 
 
Stefan Sundquist Ingela Larsson 
Årsmötesordförande Årsmötessekreterare 
 
Justerare: 
 
 
 
Britt Andersson Stig Andersson 
Södertäljeavdelningen Södertäljeavdelningen 

Stefan Sundquist (Jan 14, 2021 09:37 GMT+1)
Stefan Sundquist

Britt Andersson (Jan 14, 2021 10:38 GMT+1) Stig Andersson (Jan 14, 2021 10:49 GMT+1)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAXOSCJwXLb1QwUinZ1HkictEaAethfU-u
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAXOSCJwXLb1QwUinZ1HkictEaAethfU-u
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAXOSCJwXLb1QwUinZ1HkictEaAethfU-u


Så här gör du för att signera dokument i Adobe Sign 
 
1. Du får ett mejl om att du har ett dokument att signera. 

 
 
 
2. Öppna mejlet och tryck på Granska och signera

 
 
 

3. Skrolla ner till där signeringen efterfrågas och klicka i rutan. 

 



4. Signera med hjälp av muspekaren eller tangentbordet. Gå sedan ner 
i rutan ange ditt namn och skriv ditt namn där också (ibland kan du 
klicka på namnet som kommer upp automatiskt när du börjat skriva). 

 
 
 

5. Klicka på använd (du kan ändra din namnteckning om du vill 
genom att trycka rensa och sen börja om med namnteckningen). 

 
  



6. Tryck på signera så sänds ditt dokument iväg. 

 
 
 

7. Klart! Nu har signaturen sänts iväg och allt är färdigt för din del. 
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