
1 (2) 

 

Adress  Telefon: e-post:   Bankgiro: 
Kavallerivägen 30, 1 tr  08-120 556 80 förnamn.stockholmslan@dhr.se 5077-8307 
174 58  SUNDBYBERG    

Stockholms läns distrikt 

2021-05-05 
Till 
Distriktets DHR-avdelningar 

 
 

AVDELNINGSMEDDELANDE – ÅRSMÖTE 2021 
(Bifogade blanketter går att fylla i på datorn eller skrivas ut och fyllas i.) 
Distriktsstyrelsen har beslutat att årsmötet, lördagen den 5 juni kl. 13.00-
16.30, kommer att hållas som ett hybridmöte – fysiskt på Bagarmossens 
Folkets Hus, via Microsoft Teams och via sin mobil/telefon. 
Om det närmare dagen för årsmötet visar sig att det inte går att samlas 
fysiskt får de personer som skulle fått delta fysiskt välja att ansluta digitalt 
eller via telefon. 
 
 
OMBUDSFÖRTECKNING 
Från de avdelningar som lyckats genomföra sina årsmöten vill vi få in 
ombudsförteckning för avdelningens valda ombud, till distriktsårsmötet. 
Avdelning som inte lyckats hålla årsmöte än ber vi också utse ombud till 
distriktsårsmötet. 

./. Blankett (tidigare utsänd) bifogas vilken insänds till distriktet snarast men 
senast den 30 maj. 
 
Nedan följer det antal ombud respektive avdelning får ha: 
Avdelning Antal Avdelning Antal Avdelning Antal 
 ombud  ombud  ombud 
Botkyrka- 
Salem 1 
Huddinge 2 
Nacka-Värmdö 1 

Norrtälje 3 
Nynäshamn- 
Haninge 1 
Stockholm 14 

Sundbyberg 1 
Södertälje 2 
Tyresö 1 
Täby 1 

Totalt: 27 ombud 
 
 
ANMÄLNINGAR TILL DISTRIKTSÅRSMÖTET 

./. Vi bifogar också blanketter för anmälan av ombudens deltagande i 
årsmötet. 
Anmälan insänds till distriktet senast den 30 maj. 
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FUNKTIONÄRSFÖRTECKNING 2021 
Vi vill även påminna om att, så snart avdelningens styrelse konstituerat 
sig, till distriktskansliet sända in en ny funktionärsförteckning. Detta för att 
vi på distriktet lättare ska kunna veta vilka som ska ha information av olika 
slag och vilka som sitter på olika poster. 

./. Blankett (tidigare utsänd) bifogas. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Ingela Larsson 
DHR STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT 

Distriktet finns på sociala medier, besök oss gärna: 
Instagram Facebook Twitter Distriktsbloggen 

http://www.dhr.se/stockholmslan
https://www.instagram.com/dhr_sld/
https://www.facebook.com/DHRStockholmsLan/
https://twitter.com/DhrLan
https://dhrstockholmslansblogg.com/
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