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Motion till distriktsårsmötet 2021
 

a) Begränsning av antalet år för styrelseuppdrag i 
distriktet 

 
Stadgarna för DHR:s riksförbund slår fast att ledamöter i förbundsstyrel-
sen kan omväljas för längst åtta (8) år. Likaså kan förbundsordföranden 
omväljas i längst åtta (8) år. Om förbundsordföranden tidigare varit leda-
mot i förbundsstyrelsen ska tiden som ledamot i förbundsstyrelsen dock 
inte räknas. 
Denna begränsning av antalet år som samma person kan vara förbunds-
styrelseledamot eller förbundsordförande kom i tiderna till för att garan-
tera en förnyelse på förbundets viktigaste poster med jämna mellanrum. 
Någon liknande begränsning av antalet år som ledamot eller ordförande i 
styrelsen för distriktet/regionen eller avdelningen finns inte i stadgarna 
för distrikt/region eller avdelning. Det är dock lika viktigt att det med 
jämna mellanrum sker en förnyelse på dessa poster även i distrikt/reg-
ioner och avdelningar för att förhindra en stagnation inom organisat-
ionen. 
 
Eftersom det endast är förbundsmötet som kan ändra på stadgar 
föreslår vi i stället att distriktets årsmöte beslutar 
att DHR Stockholms läns distrikt inför som sin interna riktlinje att be-

gränsa längden för uppdraget som ledamot eller ordförande i di-
striktsstyrelsen till max åtta (8) år, 

att denna riktlinje införs i distriktets interna arbetsordning och därmed 
ska beaktas av valberedningen vid nominering av kandidater till 
ledamöter och ordförande i distriktsstyrelsen. 

 
Ken Gammelgård Anders Berglund 
ordf. DHR Nacka-Värmdöavdelningen ordf. DHR Nynäshamn-Haninge-

avdelningen 
 
 
Distriktsstyrelsens yttrande: 
 
Distriktets valberedning arbetar på uppdrag av avdelningarna i länet. I 
uppdraget ingår att samla in namn på kandidater till de förtroendeposter 
som tillsätts av årsmötet och sedan föreslå årsmötet personer till dessa 
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förtroendeuppdrag. Valberedningen ska försäkra sig om att de kandida-
ter man föreslår är medlemmar och att de accepterat att kandidera.  
Motionärerna föreslår en ordning för att begränsa tiden ordföranden och 
styrelsens ledamöter kan väljas för. En ordning valberedningen ska be-
akta för att på så sätt åstadkomma förnyelse för att undvika att verksam-
heten stagnerar. Denna ordning är reglerad i stadgan endast vad gäller 
val till Förbundsstyrelsen. 
Det är dock viktigt att valberedningen även fortsättningsvis har stor frihet 
när man föreslår det lag som ska leda och utveckla distriktets rättighets-
politiska arbete. 
Det finns ytterligare överväganden som valberedningen kan göra. Det 
kan vara att man vill ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män i sty-
relsen, att man vill ha en ålders- eller geografisk spridning. Sådana över-
väganden bör valberedningen själv kunna besluta om. 
En regel som sannolikt skulle strida mot andan i våra stadgar är ett krav 
om att ledamot ska ha en nedsatt rörelseförmåga. En sådan regel avvi-
sades ju av förbundsmötet i höstas.  
Enligt vår uppfattning är det inget som hindrar att den ordning som före-
slås i motionen kan tillämpas vid val till distriktsstyrelsen. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta: 
att i enlighet med styrelsens yttrande bifalla motionen. 
 


