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Protokoll 1/2021 
fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Stockholms läns distrikt 
 
Tid: måndagen den 25 januari kl 18.00-20.00 
Plats: Microsoft Teams (digital plattform) 
 
Beslutande: Jaan Kaur (ordförande), Anders Berglund, Anna Palm-

borg, Anna Westerberg, Beatrice Kolijn, Gunder Wåhl-
berg, Liza Syeda, Olle Johansson, Patrick Englund och 
Yvonne Björkman 

I tjänsten: Ingela Larsson och Sari Nykvist 
 
Förhindrad: Liza Syeda 
 
§§ 1 - 16 
 
 
§ 1. Sammanträdets öppnande 
Jaan, distriktsordförande hälsade närvarande välkomna, en runda hölls 
och därefter öppnades styrelsemötet. 
 
§ 2. Fastställande av dagordning 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att fastställa den föreslagna dagordningen. 
 
§ 3. Val av justerare 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att utse Anders till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
 
§ 4. Anmälan av DS-protokoll 11/2020 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att godkänna anmälan av DS-protokoll 11/2020. 
 
§ 5. Utvecklingsprojektet och distriktets framtid 
Gunder meddelar att utvecklingsprojektet nu jobbar med rapporten som 
ska lämnas vid distriktsårsmötet. Han meddelade också att de framöver 
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ska hålla möten varannan vecka. 
Sari meddelade att personer för Stockholmsavdelningen jobbade med 
svaret på frågorna Utvecklingsprojektet sände ut i slutet av 2019 men att 
det hade stannat upp av någon anledning. 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att uppdra åt Sari att kontakta Karin Lemberg och Madeleine Palmborg 

om Stockholmsavdelningens svar. 
 
§ 6. Ekonomi 
Gunder rapporterade utifrån utsänd resultat- och balansräkning. 
Yvonne föreslog att vi skulle kunna hyra in en person som utbildar styrel-
sen exempelvis i argumentation. 
Sari tog upp tråden med retorikutbildning som exempelvis Cecilia Zadig 
skulle kunna hålla i samt att vi skulle behöva anpassa köket på kansliet. 
Anna W föreslog utbildning i digitala medier. 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att Sari, Anna W och Patrick får i uppdrag att diskutera möjliga utbild-

ningar för styrelsen och kansliet. 
 
§ 7. Medlemsstatistik 
Ingela rapporterade utifrån utsänd medlemsstatistik att medlemsantalet 
inom distriktet den sista december var 904 personer vilket är 20 färre än 
sista november. 
Styrelsen diskuterade material och hur vi gör oss mer synliga. 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att Anders, Anna P, Beatrice och Ingela diskuterar vidare kring trycksa-

ker och hur vi gör oss mer synliga. 
 
§ 8. Vårens verksamhet 

a) Vårens styrelsemöten 
Styrelsen diskuterade tidigare beslutade datum för styrelsemöten 
och ändrade på grund av att Unga Rörelsehindrade Stockholm 
håller sina styrelsemöten under samma dag. 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att hålla de resterande styrelsemöten under våren måndagarna den 

1 mars, 15 mars, 19 april och 24 maj. 
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b) Verksamhetsplan våren 2021 
Träffar som vi diskuterat vid Styrelsens vårupptakt gicks igenom. 
Olle föreslog en träff kring Region Stockholms Långtidsutredning 
dit Projektledaren Yvonne Lettermark, Hälso- och sjukvårdsför-
valtningen kan inbjudas som föreläsare. 
Yvonne tog upp att vi behöver ha en utbildning för valberedare 
inom avdelning och distrikt. 
Anders föreslog att en träff hålls för medlemmar som är partipoli-
tiskt aktiva. 
Beatrice hade en tanke om att hålla ”brainstormingträffar” en 
gång i månaden för medlemmar. 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att under februari hålla tjej-/kvinnokväll, temakväll ”Allmän kol-

lektivtrafik - möjligheter och utmaningar”, möte med valbere-
dare i avdelningar och distriktet samt Samtala med en sty-
relseledamot. 

att under mars hålla Temakväll ”Konsekvenser av Corona” med 
Regionråd för oppositionen, Möte med avdelningarnas ord-
förande samt Samtala med en styrelseledamot. 

att under april hålla temakväll ”Långtidsutredningen”, årsmöte, 
möte med partipolitiskt aktiva samt Samtala med en styrel-
seledamot. 

att under maj hålla temakväll ”Utveckling av Regionen” samt 
Samtala med en styrelseledamot. 

 
c) Förslag till preliminär verksamhetsplan 2020 - 2023 
Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 
 
d) Hur jobbar vi nu med de politiska frågorna 
Styrelsen diskuterade olika samverkanskonstellationer. 

 
§ 9. Årsmötet 

a) Verksamhetsberättelsen 
Ingela visade ett första utkast till Verksamhetsberättelse 2020. 
Hon kommer uppdatera styrelsen under processens gång och 
bad de som inte kommit in med sina texter att sända in dem. 
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b) Motioner 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att på grund av att pandemin gjorde att 2020 års årsmöte blev 

uppskjutet, skjuta på datum för när motioner ska vara inne till 
den 1 mars 

att även skjuta fram sista dag för kandidatnominering till den 
1 mars. 

 
§ 10. Samverkansrepresentation bilaga 1 
Samverkansrepresentationen sågs över och listan uppdaterades. 
 
§ 11. Frågor ifrån styrelsens Vårupptakt 
Inget övrigt fanns att behandla än det som tagits upp under andra punkter. 
 
§ 12. Hjälpmedel 
Yvonne påpekade att bladet om kostnader för hjälpmedel som gått ut 
ifrån region Stockholm inte kom i något kuvert. Detta gör att folk har blivit 
upprörda för det inskränker på personers integritet. Regionen har anmält 
sig själva för utskicket till patientnämnden. 
Anders tyckte vi borde skriva till ansvarig för utskicket. 
Olle tog upp svaret vi fått ifrån Maria Fälth, gruppledare för KD i Hälso 
och sjukvårdsnämnden på det uttalande som togs vid distriktsårsmötet. 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att ta upp brevets hantering av kostnader för hjälpmedel med RH-grup-

pen. 
att uppdra åt Olle att ta in synpunkter ifrån styrelsen för att skriva ett 

svar på svaret vi fått ifrån Maria Fälth (KD) på distriktsårsmötets ut-
talande. 

 
§ 13. Anmälan av synpunkter rörande tågsträckning och tågens posi-

tion vid eventuella förseningar 
Brevet med synpunkter lades till handlingarna. 
 
§ 14. Skriftliga rapporter 

a) Färdtjänsten, Trafikförvaltningen: Resursgruppsmöte, den 8 
december 

b) Locum: Möte med samverkansrådet för fysisk tillgänglighet, 
den 9 december 
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c) Hållbar utveckling, Trafikförvaltningen: Samverkansrådsmöte, 
den 10 december 

d) Möte med Vänsterpartiet i Regionen, den 11 december 
e) Möte med Habilitering & Hälsa, den 15 december 
f) Dialogmöte mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, pens-

ionärsrådet och samverkansrådet, den 16 december 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att godkänna rapport a - f som varit utsända i förväg. 

Muntlig rapport: 
a) Temakväll ”Konsekvenser av Corona”, den 19 januari 
Rapporten bordlades till nästa styrelsemöte. 

 
§ 15. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att behandla. 
 
§ 16. Avslutning 
Ordföranden avslutade styrelsemötet. 
 
2021-01-25 
 
 
 
Ingela Larsson 
 
Justeras: 
 
 
 
Jaan Kaur Anders Berglund 
Ordförande Justerare 


