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DHR STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT 
Inledningsanförande årsmötet lördag 28 november 2020/Jaan Kaur 

Vänner, årsmötesombud, styrelsekamrater! 

Idag har vi ännu en gång samlats till årsmöte i Stockholms läns distrikt.  

För mig är årsmötet en högtidsstund där viktiga beslut fattas i mötet med 
våra uppdragsgivare.  

Egentligen planerade vi att hålla årsmötet den 25 april i år, men 
pandemin slog till och vi tvingades ställa in och tänka om gång på gång. 
Jag är glad att vi till slut nått hit för att genomföra årsmötet. Nu ser vi 
tillbaka på året 2019 och tar ansats för att möta framtiden. 

När jag blickar tillbaka på de gångna åren så är det med blandade 
känslor.  

2019 känns så avlägset, nästan som den gamla goda tiden då man 
kunde träffa vänner och gå ut och ta en öl. Träffa barn och barnbarn, åka 
till Gotland igen.  

Den pågående pandemin och ökande smittspridningen har tvingat oss 
och andra förbund och föreningar att fundera på hur vi kan genomföra 
vår verksamhet och våra möten på ett säkert sätt som innebär att vi inte 
utsätter någon för fara. 

Men pandemin och våra digitala möten har också inneburit att fler kan 
delta.  

Vi har fått med medlemmar som vi tidigare inte stött på i verksamheten. 
Vi har medlemmar som tidigare inte vågat, kunnat eller velat gå ut på 
kvällarna. Eller medlemmar som är oroliga att smittas under resan till 
eller ifrån eller under ett fysiskt möte. 

Vi har deltagare som inte behövt prioritera bland våra träffar av oro att 
inte färdtjänstbiljetterna ska räcka till det andra de också vill göra. 

2020 har för många inneburit isolering, promenader hemmavid och 
teknikstrul. Jag hoppas att vi vid årsmötet i april nästa år är samlade och 
ser tillbaka på år 2020 som en parantes i verksamheten. 

Tillsammans med SRF och Funktionsrätt har vi en lång erfarenhet av 
insiktsutbildningar inom regionens verksamheter: kollektivtrafik och 
vård. Insiktsutbildningar är ett bra sätt att sprida förståelse – insikt – om 



våra förutsättningar och liv hos personer i verksamheter som har en 
direkt inverkan på våra liv. Insiktsutbildningarna är ganska tidskrävande i 
förberedelser och genomförande. De är oftast skräddarsydda för 
målgruppen.  

Våra insiktsutbildningar ska vi utveckla och kvalitetssäkra tillsammans 
med våra samarbetspartners. 

Vi fortsätter att tappa medlemmar. Vårt mandat att företräda personer 
med nedsatt rörelseförmåga är bland annat avhängigt hur många 
medlemmar vi har. För att attrahera nya medlemmar måste vi upplevas 
attraktiva och relevanta. Ett stort ansvar vilar på våra DHR-avdelningar 
om vi ska lyckas bryta den nedåtgående trenden. Men också distriktet 
delar detta ansvar. Tillsammans behöver vi jobba för att fler personer 
med nedsatt rörelseförmåga ska söka sig till och engagera sig i DHR. 

Låt mig upprepa något av det jag sa vid vårt förra årsmöte: I vårt idé- och 
rättighetspolitiska arbete spelar såväl våra funktionärer i styrelser, 
arbetsgrupper och kommittéer som vår personal en viktig roll. De 
förtjänar allas vårt stöd i sina uppgifter. 

Vid årsmötet 2019 varnade jag för att vi kanske skulle komma att få se 
försämringar inom hjälpmedelsområdet. Nu har farhågorna besannats. 
Från den 1 november överfördes tyngdtäcken och vissa ADL-hjälpmedel 
till egenvård eller egetansvar. Från årsskiftet införs nya avgifter för till 
exempel elrullstolar samtidigt som högkostnadsskyddet om 2000 kr/år 
avskaffas. 

Styrelsen föreslår därför att årsmötet gör ett uttalande i 
hjälpmedelsfrågan. 

Tack för att jag fick dela mina tankar med er! 



Bilaga 2 
 

STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT 
 
 
 
 
Förteckning över deltagare på distriktets årsmöte via teams/telefon 
den 28 november 2020 
 
Botkyrka-Salem 
--- 
 
Huddinge 
Evy Melin 
Therese Sundqvist 
Andersson 
 
Nacka-Värmdö 
Ken Gammelgård 
 
Norrtälje 
--- 
 
Nynäshamn-Haninge 
Anders Berglund 
 
Stockholm 
Rafiq Amiree 
Lars Bergström 
Karin Lemberg 
Magnus Lindmark 
Kent Malmqvist 
Madeleine Palmgren 
 
Sundbyberg 
--- 
 
 
 

Södertälje 
Britt Andersson 
Stig Andersson 
 
Tyresö 
Ulf Looström 
 
Täby 
--- 
 
Revisor 
--- 
 
Distriktsstyrelsen, 
ordförande 
Jaan Kaur 
 
Distriktsstyrelsen, 
ledamöter 
Amir Amirriazi 
Yvonne Björkman 
Patrick Englund 
Olle Johansson 
Beatrice Kolijn 
Anna Palmborg 
Liza Syeda 
Anna Westerberg 
Gunder Wåhlberg 
 
 

Gäster 
Stefan Sundquist 
Lena Haglöf 
 
Personal 
Ingela Larsson 
Sari Nykvist 
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Förteckning över deltagare på distriktets årsmöte via teams/telefon 
den 12 december 2020 
 
Botkyrka-Salem 
--- 
 
 
Huddinge 
Therese Sundqvist 
Andersson 
 
 
Nacka-Värmdö 
Ken Gammelgård 
 
 
Norrtälje 
--- 
 
 
Nynäshamn-Haninge 
Anders Berglund 
 
 
Stockholm 
Rafiq Amiree 
Madeleine Palmgren 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sundbyberg 
Veronica Kallander 
 
 
Södertälje 
Britt Andersson 
Stig Andersson 
 
 
Tyresö 
--- 
 
 
Täby 
--- 
 
 
Revisor 
--- 
 
 
Distriktsstyrelsen, 
ordförande 
Jaan Kaur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distriktsstyrelsen, 
ledamöter 
Amir Amirriazi 
Yvonne Björkman 
Patrick Englund 
Olle Johansson 
Anna Palmborg 
Liza Syeda 
Anna Westerberg 
Gunder Wåhlberg 
 
 
Gäst 
Stefan Sundquist 
Lena Haglöf 
 
 
Personal 
Ingela Larsson 
Sari Nykvist 
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