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Protokoll 2/2021 
fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Stockholms läns distrikt 
 
Tid: måndagen den 1 mars kl 18.00-20.00 
Plats: Microsoft Teams (digital plattform) 
 
Beslutande: Jaan Kaur (ordförande), Anders Berglund, Anna Wester-

berg, Beatrice Kolijn, Gunder Wåhlberg, Liza Syeda, Olle 
Johansson, Patrick Englund och Yvonne Björkman 

I tjänsten: Sari Nykvist 
 
Förhindrad: Liza Syeda och Anna Palmborg 
 
§§ 17 – 29 
 
§ 17. Sammanträdets öppnande 
Jaan, distriktsordförande hälsade närvarande välkomna, en runda hölls 
och därefter öppnades styrelsemötet. 
 
§ 18. Fastställande av dagordning 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att fastställa den föreslagna dagordningen. 
 
§ 19. Val av justerare 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att utse Anna Westerberg till att, jämte ordföranden, justera dagens 

protokoll. 
 
§ 20. Anmälan av DS-protokoll 1/2021 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att godkänna anmälan av DS-protokoll 1/2021. 
 
§ 21. Utvecklingsprojektet och distriktets framtid 
Magnus Lindmark redogjorde muntligt för vad som hänt i projektet sedan 
sist. Den rapport om utvecklingsprojektet som ska lämnas till årsmötet 
diskuterades. 
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Distriktsstyrelsen beslutade: 
att Styrelsen behöver samlas med avdelningarna för att fortsätta dis-
kussionen. 
att Fastställa rapporten på styrelsemötet den 15 mars för att sedan 
lämna rapporten till årsmötet. 
att Skjuta på seminariet tills vi kan ha fysiska möten 

 
§ 22. Ekonomi 

a) Gunder presenterade Resultat- och balansräkningen. 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att godkänna Resultat- och balansräkningen. 
 
b) Ordförandebeslut. Jaan redogjorde för beslut han tagit. 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att godkänna inköp av blomsterbukett i samband med YB:s 

60årsdag. 
 
c) DS Kompetensutveckling: Rapporten som bifogats till styrel-

semötet diskuterades. 
Distriktsstyrelsen beslutade: 
att Alla i styrelsen ska gå ABFs kurs i att använda Teams och 

Zoom och att vi ber om att datumet senareläggs. Anna W. 
håller i en fortsatt kontakt med ABF. 

att Genomföra kursen: Hur kommunicerar vi externt med Cecilia 
Zadig och att kursen genomförs någon gång i oktober-de-
cember 2021. Sari kontaktar Cecilia för att få nya datumför-
slag. 

att Distriktet ska genomföra en kurs som vi kallar för: ”Så funge-
rar regionen”. att styrelsen gemensamt ska leta efter/lämna 
förslag på lämplig föreläsare. 

att DS ska genomföra en träff som vi kallar: ”Träffa Förbundsord-
förande”: 

att Sari kontaktar Förbundet och framför styrelsens önskan och 
samtidigt ber Åsa att återkomma med förslag på flera datum 
då hon kan träffa oss. 

 
§ 23. Medlemsstatistik 
En mer utförlig rapport lämnas på nästkommande styrelsemöte 
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§ 24. Vårens verksamhet 
DS diskuterade träffar vi har i närtid att genomföra. 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att kallelse ska skickas ut till ordförandeträff den 8 mars samt 

att en kallelse skickas till Jens Sjöström (S) och Petra Lars-
son (S) 

att träff: ”Testa SLs ledsagning i tunnelbanan senareläggs pga 
Corona. 

 
§ 25. Årsmötet 

a) Verksamhetsberättelsen 
Presenteras på styrelsemöte den 15 mars pga sjukdom 
 
b) Resultaträkning 2020 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att bordlägga resultaträkning för 2020. 
Frågan tas upp vid ett senare styrelsemöte inför årsmötet 
2021. 

 
c) Motioner 

inga motioner har inkommit 
 

d) Verksamhetsplan 2021  
Distriktsstyrelsen beslutade: 
Att diskutera den utförligare på styrelsemöte 15 mars. 
 

e) Övrigt – inga övriga punkter fanns att ta upp. 
 
§ 26. Hjälpmedel – Det fanns inget att rapportera 
 
§ 27. Skriftliga rapporter – inga inkomna 

Muntliga rapporter 
a) Temakväll ”Konsekvenser av Corona”, den 19 januari 
b) Tjej-/Kvinnokväll, den 17 februari 
c) Möte med valberedare, den 24 februari 
d) Samtala med en styrelseledamot, den 25 februari 

 
§ 28. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att behandla. 
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§ 29. Avslutning 
Ordföranden avslutade styrelsemötet 
 
2021-03-08 
 
 
Sari Nykvist 
 
Justeras: 
 
 
Jaan Kaur Anna Westerberg 
Ordförande Justerare 


