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Protokoll fört vid digitalt årsmöte för DHR Stockholms läns 
distrikt lördagen den 5 juni 2021 klockan 13.00-15.30. 

Plats: Digitalt via Microsoft teams och telefon. 

Närvarande: 13 av avdelningarnas valda ombud, distriktsstyrelsens ord
förande, Distriktsstyrelseledamöter, valberedare, gäster och personal; to
talt 28 personer. 

§ 1 Årsmötets öppnande Bilaga 1 

Årsmötet öppnades av distriktets ordförande Jaan Kaur, som hälsade 
alla välkomna till distriktets årsmöte, berättade hur texttolkningen skulle 
gå till vilket användes för första gången samt inledde med bilagt anfö
rande. 

Då årsmötet denna gång, på grund av Corona-pandemin, hölls digitalt 
fick nominering sändas till Anders Runnman, valberedningen i stället för 
att läggas i en låda som brukligt är vid fysiskt årsmöte. 

Parentation. En tyst minut hölls då vi mindes de medlemmar som avlidit. 
Speciellt omnämndes Rafiq Amiree som ingått i distriktets Valberedning 
sedan förra årsmötet. 

Arsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att förlägga nomineringstiden till klockan 15.00. 

§ 2 Ombudsupprop samt upprättande och justering av 
röstlängd 

Bilaga 2 

Jaan Kaur, distriktsordförande förrättade enligt uppropet att det var totalt 
13 röstberättigade deltagande varav 12 avdelningsombud samt distrikts
ordföranden. 

Arsmötet beslutade: 
att fastställa röstlängden till 13 röstberättigade. 

§ 3 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet utlystes i avdelningsmeddelande skickat den 6 maj 2021 vilket 
gick per mejl till avdelningarna och avdelningsordförande. Enligt stadgan 
ska tiden meddelas en månad innan årsmöte. 
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Arsmötet beslutade: 
att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 

§ 4 Antagande av dag- och arbetsordning 

Arsmötet beslutade: 

att anta föreliggande dag- och arbetsordning. 

§ 5 Val av presidium 

a) Ordförande 

Arsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
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att välja Stefan Sundquist, DHR:s förbundskansli till att leda års-
mötesförhandlingarna. 

b) Sekreterare 

Arsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att till sekreterare för årsmötet välja Ingela Larsson, ombudsman 

på distriktskansliet. 

Stefan Sundquist övertog därefter ordförandeklubban. Stefan tackade för 
förtroendet att leda årsmötet och inledde med att ge beröm till distriktet 
för arbetet under detta knepiga pandemi-år. Distriktet har ställt om, tagit 
nya tag och gjort saker på nya sätt. 

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare 

Inger Blom, Sundbybergsavdelningen föreslog Marita Innergård, Stock
holmsavdelningen och Patrick Englund, distriktsstyrelsen. 

Arsmötet beslutade: 
att välja Marita Innergård, Stockholmsavdelningen och Patrick Englund, 

distriktsstyrelsen till justerare tillika rösträknare för årsmötet. 

§ 7 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

Anders Runnman, Valberedningen föreslog oförändrat antal det vill säga 
att styrelsen ska bestå av tio ledamöter (inklusive ordföranden). 

Arsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 
att styrelsen ska bestå av tio ledamöter (inklusive ordföranden). 



§ 8 Kandidatnominering till val som förrättas vid årsmötet 

Arsmötet beslutade: 
att återuppta punkten klockan 15.00. 
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§ 9 Rapport ifrån Utvecklingsprojektet med anledning av beslut 
tagna vid 2019 års distriktsårsmöte 

Magnus Lindmark, Utvecklingsprojektet rapporterade att de önskat att de 
frågor projektet sänt ut till avdelningarna skulle resultera i fler svar än 
vad de fick in. Magnus berättade att utifrån ordförandekonferensen satt 
han och Sari Nykvist, ombudsman på distriktskansliet, ihop några punk
ter som vi kommer fortsätta diskutera. 
Magnus vill se mer kontinuerliga ordförandeträffar samt samarbete med 
olika avdelningar. En diskussion är samarbete distrikUavdelning och av
delning/avdelning. Utvecklingsprojektet föreslog att vid varje ordförande
konferens borde 1 - 2 frågor diskuteras mer ingående. 
Magnus påtalade att nästa år, 2022, är valår vilket också är något att 
samarbeta kring. 
Magnus påtalade att Framtidsgruppen kommer vara öppen med kontinu
erlig information till avdelningarna samt att kontinuerliga rapporter kom
mer vid ordförandemöten och distriktsårsmöten. 

Inger Blom, Sundbybergsavdelningen tyckte hjälpmedel och personlig 
service borde prioriteras just nu då vi står inför ett valår. 

I diskussionen deltog även: 
Anders Berglund, Nynäshamn-Haningeavdelningen 

Stefan Sundquist, årsmötesordförande förtydligade att det är lite uppde
lat i två saker. Rapporten kommer fram till att saker ska göras; sen när 
det behöver göras ytterligare utredningar, vilket är en demokratisk fråga, 
tas det vid distriktsårsmöte. 

Arsmötet beslutade: 
att godkänna rapporten. 

§ 10 Förslag till uttalanden 

Jaan Kaur, distrtktsstyrelsen föredrog distriktsstyrelsens utkast till ge
mensamt uttalande kring färdtjänst och hjälpmedel "Regionen säger en 
sak och gör en annan". 

Louise Lindström, Stockholmsavdelningen tyckte att det var bra att FN
konventionen tagits upp. Det är även viktigt att tänka på att det finns 
medlemmar som inte är digitala - cirka 10 % av Sveriges befolkning. Det 
är viktigt att organisationen men även politiker tänker på detta. 
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Anders Berglund, Nynäshamn-Haningeavdelningen föreslog att till utta
landet lägga ett förslag att vi skall få uttalandet infört i 60% av länets tid
ningar. Det är ett bra uttalande som bör få en spridning inom länet. 

Inger Blom, Sundbybergsavdelningen tyckte att uttalandet var lite långt 
för att sända till media. Hon påtalade även att det i stycke fem ska änd
ras till att stå " .. . personer med funktionsnedsättning ... ". 

Gunder Wåh/berg, distriktsstyrelsen tyckte att det behöver vara en mer 
riktad rubrik över hela uttalandet. 

I diskussionen deltog även: 
Magnus Lindmark, Stockholmsavdelningen 
Yvonne Björkman, distriktsstyrelsen 

Arsmötet beslutade: 
att anta uttalandet. 
att tillsätta ett redaktionsutskott. 

Yvonne Björkman, distriktsstyrelsen föreslog att redaktionsutskottet sam
manträder efter årsmötet. 

Arsmötet beslutade: 
att utse Sari Nykvist, Liza Syeda och Lena Haglöf till att utgöra redak

tionsutskott. 
att uppdra åt redaktionsutskottet att skriva en variant av uttalandet till 

politiker och ett som kan användas av avdelningarna att sända till lo
kalpressen. 

att ge redaktionsutskottet i uppdrag att utifrån årsmötets diskussion gå 
igenom uttalandet och göra den mer pressvänlig till att publicera i 
pressen. 

att sända en variant av uttalandet till politiker och en annan till avdel-
ningarna för att sända till lokalpressen. 

§ 8 Kandidatnominering till val som förrättas vid årsmötet 

Kandidatnomineringen förklaras avslutad och det konstaterades att för
utom valberedningens förslag hade ett förslag inkommit på en adjunge
ring till styrelsen: 
Inger Blom, Sundbybergsavdelningen föreslog Lena Haglöf, Hägersten 
nyval 2 år. 
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§ 11 Fastställande av Styrelsens Verksamhetsberättelse och års-
bokslut för 2020 

Verksamhetsberättelsen inklusive slutord och årsbokslut 2020 förelåg. 

I diskussionen deltog: 
Inger Blom, Sundbybergsavdelningen 
Magnus Lindmark, Stockholmsavdelningen 

Arsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag: 
att fastställa Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för år 2020. 

§ 12 Revisorernas berättelse 

Anders Runnman, revisor föredrog revisionsberättelsen. Han betonade 
att signerat exemplar finns på distriktskansliet. 

Arsmötet beslutade: 
att med godkännande lägga revisionsberättelsen för år 2020 till hand

lingarna. 

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Arsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag: 
att bevilja distriktsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2020. 

§ 14 Behandling av motioner 

a) Begränsning av antalet år för styrelseuppdrag i distriktet 

Motionären föreslår: 
att DHR Stockholms läns distrikt inför som sin interna riktlinje att 

begränsa längden för uppdraget som ledamot eller ordförande i 
distriktsstyrelsen till max åtta (8) år, 

att denna riktlinje införs i distriktets interna arbetsordning och där
med ska beaktas av valberedningen vid nominering av kandida
ter till ledamöter och ordförande i distriktsstyrelsen. 

Jaan Kaur, distriktsordförande föredrog distriktsstyrelsens yttrande 
om att bifalla motionen. 

Roger Lind, Stockholmsavdelningen tyckte att det inte spelar nå
gon roll om en varit med länge eller kort tid så länge en behövs. 

Jaan Kaur, distriktsstyrelsen påtalade att det går att se från olika 
synvinklar: Ombyte är bra för ibland stagnerar en men det betyder 
inte att den en samlat på sig är dåligt; men ibland behöver det 
komma till en förändring. 
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Magnus Lindmark, Stockholmsavdelningen påminde om att det be
höver komma ut information tidigt om att nominera personer till di
striktets olika uppdrag. 

Anders Runnman, Nynäshamn-Haningeavdelningen tyckte att av
delningarna måste börja jobba för att få fram folk till distriktet i stäl
let för att bara föreslå omval vilket ofta sker. 

I diskussionen deltog även: 
Liza Syeda, distriktsstyrelsen 
Louise Lindström, Stockholmsavdelningen 
Beatrice Kolijn, distriktsstyrelsen 

Arsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att bifalla motionen. 

Ken Gammelgård, Nacka-Värmdöavdelningen anslöt varpå röstlängden 
justerades till 14 röstberättigade. 

§ 15 Fastställande av verksamhetsprogram 2021 - 2022 

Anna Westerberg, distriktsstyrelsen föredrog verksamhetsprogrammet 
för 2021 - 2022. 

Arsmötet beslutade: 
att fastställa verksamhetsprogrammet för 2021 - 2022. 

§ 16 Fastställande av verksamhetsplan 2021 - april 2022 

Anna Westerberg, distriktsstyrelsen föredrog verksamhetsplanen för 
2021 - april 2022. 

Arsmötet beslutade: 

att fastställa den preliminära verksamhetsplanen för 2021 - april 2022. 

§ 17 Fastställande av budget för år 2021 och preliminär budget för 
år 2022 

Gunder Wåhlberg, distriktsstyrelsen föredrog budgeten för 2021 och den 
preliminära budgeten för 2022. 

Arsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag: 
att fastställa budgeten för 2021 och den preliminära budgeten för 2022. 
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§ 18 Val av ledamöter i styrelsen 

a) Fem ledamöter för en tid av två år 

Anders Runnman, Valberedningen föredrog valberedningens för
slag på omval av: 

Yvonne Björkman, Sundbyberg 
Patrick Englund, Skarpnäck 
Olle Johansson, Huddinge 
Beatrice Kolijn, Farsta 
Liza Sy eda, Norsborg 

Anders Runnman meddelade att Anna Palmborg avbryter sin man
datperiod varför valberedningen föreslår fyllnads-/nyval på en tid av 
ett år: 

Magnus Lindmark, Bromma 
Dessutom föreslås en adjungering av: 

Lena Haglöf 

De ledamöter som har ett år kvar på sin mandatperiod, till och med 
årsmötet 2022, är: Anders Berglund, Anna Westerberg och Gunder 
Wåhlberg. 

Arsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 
att till styrelseledamöter för en tid av två år omvälja Yvonne Björk

man, Patrick Englund, Olle Johansson, Beatrice Kolijn och 
Liza Syeda. 

att till styrelseledamot för en tid av ett år nyvälja Magnus Lindmark. 
att adjungera Lena Haglöf till styrelsen. 

§ 19 Val av revisor och revisorssuppleant 

a) En revisor för en tid av två år 

Valberedningen föreslog omval av Nina Jönsson, Södertälje. 

Arsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 
att till revisor för en tid av två år välja Nina Jönsson. 

§ 20 Val av valberedning 

a) Minst två ledamöter, varav en sammankallande för en tid 
av ett år 

Valberedningen föreslog Patrick Forslin och Mika lhanus för en tid 
av ett år. 

Arsmötet beslutade: 
att välja Patrick Fors/in och Mika /hanus. 
att välja Patrick Fors/in till sammankallande för valberedningen. 
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§ 21 Årsmötets avslutning 

Årsmötet avslutades med att distriktets ordförande Jaan Kaur tackade 
presidiet och alla övriga deltagare. Jaan avtackade den avgående leda
moten Anna Palmborg som tyvärr inte kunde närvara vid årsmötet och 
Anders Runnman som slutar sitt uppdrag i valberedningen. 
Jaan hälsade de nya i styrelsen, Magnus Lindmark och Lena Haglöf, väl
komna samt tackade samverkansrepresentanter och styrelsen för gått 
arbete under det år som varit. 
Avslutningsvis riktade Jaan ett speciellt tack till personalen och bered
ningsutskottet som varit ett stort stöd under året. 

Distriktets ordförande Jaan Kaur förklarade därefter årsmötet för avslutat. 

Via Microsoft teams 2021-06-05 

Stefan Sun kvi '(Jun 16, 202112:38 GMT+2) 

Stefan Sundquist 
Arsmötesordförande 

Justerare: 

()JJ"" J~~ 
Marita Innergård 
Stockholmsavdelningen 

Ingela Larsson 
Arsmötessekreterare 

Patrick Englund (Jun 16, 202113:47 GMT +2) 

Patrick Englund 
distriktsstyrelsen 
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DHR STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT 
Inledningsanförande årsmötet lördag 5 juni 2021/Jaan Kaur

Vänner, årsmötesombud, gäster! 

Idag har vi åter samlats till årsmöte i Stockholms läns distrikt. 

Denna gång är mycket annorlunda mot tidigare. Denna gång har vi även 
skrivtolk med på mötet. Jag hoppas att vi tillsammans ska få detta 
digitala möte att fungera så alla kommer till tals och kan följa 
förhandlingarna. 

Idag skulle det ha varit den första gången på 17 månader som vi också 
skulle kunna träffas fysiskt i ett möte med DHR Stockholms läns distrikt. 
Tyvärr blev det inte så. Igår vid middagstid fick vi veta att den 
hybridutrustning som finns i Bagarmossens Folkets Hus gått sönder. 

Jag har varit med om många möten, kongresser och förbundsmöten i 
DHR både som anställd och som förtroendevald. Och för mig har 
årsmötet alltid varit viktigt, spännande och lärorikt. Men när jag sitter här 
som ordförande känns det extra högtidligt. Vi ska fatta viktiga beslut för 
framtiden, vi ska utse delar av det lag som ska leda DHR-distriktet de 
närmaste åren. Och vi ska blicka tillbaka på året som varit. 

Årsmötet 2019 hade vi förlorat rätten att kunna resa efter behov med 
rullstolstaxi trots våra protester. Många av oss uppfattade detta som en 
kollektiv bestraffning efter att Färdtjänst beskyllt ett tiotal resenärer för att 
ha missbrukat färdtjänsten. Efter diverse turer gav Högsta 
Förvaltningsdomstolen Färdtjänsten rätt. Jag varnade då också att vi kan 
befara ytterligare besparingar som kan drabba oss exempelvis inom 
hjälpmedelsområdet. Tyvärr blev jag sannspådd 2020 då en mängd 
hjälpmedel togs bort och blev till ”egenvård” samtidigt som en årshyra 
om 500 kronor infördes för elrullstolar och högkostnadsskyddet togs bort. 

Jag är rädd att detta kanske bara är en början på regionens 
besparingskrav kring oss. Nästa steg kanske blir konsultationsavgifter 
vid utprovningar, att vi själva får bekosta batteribyten och reparationer av 
till exempel punkteringar. Sådant förekommer redan i andra regioner i 
vårt land.  

Regionen kommer säkert också klura ut ytterligare försämringar inom 
färdtjänsten. Fast jag vågar inte formulera mina farhågor. 

Bilaga 1



En sak är säker. Vi måste vara uppmärksamma och vaksamma. Och vi 
behöver bli fler. Vi behöver utveckla vägar att öka vårt medlemsantal och 
att våra medlemmar känner delaktighet och engagemang. 

I vårt idé- och rättighetspolitiska arbete spelar våra funktionärer, 
samverkansrepresentanter och personal en viktig roll. De förtjänar 
allas vårt stöd i sina uppgifter. 

Nästa år är det valår. Vi behöver förbereda oss väl så att vi också blir en 
röst i valrörelsen. 

Nästa år är det 60 år sedan distriktet kom till. Det ska vi uppmärksamma 
på lämpligt sätt. 

Tack för att jag fick dela mina tankar med er! 



STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT 

Förteckning över deltagare på distriktets digitala årsmöte via 
Microsoft Teams och telefon 
den 5 juni 2021 

Botkyrka-Salem 
--- 

Huddinge 
Evy Melin 
Therese Sundqvist 
Andersson 

Nacka-Värmdö 
Ken Gammelgård 

Norrtälje 
--- 

Nynäshamn-Haninge 
Anders Runnman 

Stockholm 
Marita Innergård 
Roger Lind 
Magnus Lindmark 
Louise Lindström 
Madde Palmgren 
Pelle Westerlund 

Sundbyberg 
Inger Blom 

Södertälje 
Britt Andersson 
Stig Andersson 

Tyresö 
--- 

Täby 
--- 

Revisor 
(Anders Runnman) 

Valberedningen 
(Anders Runnman) 

Distriktsstyrelsen, 
ordförande 
Jaan Kaur 

Distriktsstyrelsen, 
ledamöter 
Anders Berglund 
Yvonne Björkman 
Patrick Englund 
Olle Johansson 
Beatrice Kolijn 
Liza Syeda 
Anna Westerberg 
Gunder Wåhlberg 

Utvecklings-
projektet 
(Magnus Lindmark) 

Gäster 
Stefan Sundquist 

Åhörare 
Lena Haglöf 
Mika Ihanus 
Patrik Forslin 

Personal 
Ingela Larsson 
Sari Nykvist 

Bilaga 2




