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Protokoll 3/2021 
fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Stockholms läns distrikt 

Tid: måndagen den 15 mars kl 18.00-20.00 

Plats: Microsoft Teams (digital plattform) 
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Beslutande: Jaan Kaur (ordförande), Anders Berglund, Anna Wester
berg, Beatrice Kolijn, Gunder Wåhlberg, Liza Syeda, Olle 
Johansson, Patrick Englund och Yvonne Björkman 

I tjänsten: Ingela Larsson och Sari Nykvist 

Gäster: Magnus Lindmark, projektledare för utvecklingsprojektet 
Rafiq Amiree, Valberedningen 

Förhindrade: Anna Palmborg och Liza Syeda 

§§ 30 - 44 

§ 30. Sammanträdets öppnande 

Jaan, distriktsordförande hälsade närvarande, speciellt Rafiq Amiree och 
Magnus Lindmark, välkomna och öppnade styrelsemötet. 

§ 31 . Fastställande av dagordning 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att fastställa den föreslagna dagordningen. 

§ 32. Val av justerare 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att utse Beatrice till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 

§ 33. Anmälan av DS-protokoll 2/2021 

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 

§ 34. Utvecklingsprojektet och distriktets framtid 

Magnus rapporterade bland annat att svar nu inkommit ifrån Stockholms
avdelningen. 
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Gunder sa att det är viktigt att vi nu använder tiden till kontakt med avdel
ningarna. Vi behöver nog kolla upp vilka avdelningar som vill vara med 
på tåget. 

Anders informerade om att PRO har gått ut med punkter i ett valmani
fest. Många av punkterna delar vi och han tyckte vi skulle kunna samar
beta inför valet 2022. 

Olle inflikade att vi enligt rapporten behöver involvera avdelningarna 
bättre och detta kan då vara av intresse. 

§ 35. Ekonomi 
a) Arvoden och ersättningar 
Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 

§ 36. Kompetensutveckling 

Förslag ifrån Cecilia Zadig, Zadig Media AB innehållande tre workshops 
förelåg. Förslag på datum var den 2, 9 och 23 oktober. Det ska beröra 
hur vi framgångsrikt kommunicerar med vår omgivning och hur vi kom
municerar internt för att nå våra mål. 

Anna W berättade om ABFs kurs "På distans Digitala möten" som hålls 
den 13, 20 och 27 april kl 17.00 - 18.30 och kostar 300:-/person. 

Gunder tyckte vi behövde bestämma utifrån vad som känns viktigast just 
nu - Kompetensutvecklingen eller ABF-kursen. 

Sari tyckte att Kompetensutvecklingen helt går i linje med utvecklingspro
jektet. 

Olle undrade om det är möjligt att få till workshop 1, kompetensutveckl
ing redan under våren. 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att samtliga i styrelsen snarast anmäler sig till ABF-kursen "På distans 

Digitala möten" · 

att uppdra åt Sari att kontakta Cecilia Zadig för att se om workshop 1 
skulle kunna hållas under våren. 

§ 37. Medlemsstatistik 

Ingela rapporterade utifrån utsänd medlemsstatistik att medlemsantalet 
inom distriktet den sista februari var 899 personer. 

§ 38. Vårens verksamhet 

a) Verksamhetsplan våren 2021 

Verksamhetsplanen diskuterades. 
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Distriktsstyrelsen beslutade: 
att hålla en temakväll den 19 maj där DHRs ideologi och fram-

tid diskuteras med förbundsordförande Åsa Strahlemo. 

b) Förslag till preliminär verksamhetsplan 2020 - 2023 

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 

c) Hur jobbar vi nu med de politiska frågorna 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att fortsätta diskussionen mejl-ledes. 

§ 39. Årsmötet 

a) Datum 

Jaan förslog att årsmötet senareläggs. Han föreslår den 5 juni al
ternativt den 29 maj. Detta för att öka möjligheterna till att kunna 
ha ett hybridårsmöte. 

Yvonne påtalade att detta även ger avdelningarna större chans 
att hinna ha sina årsmöten före distriktsårsmötet. 

Sari tyckte att motionstiden borde skjutas fram eftersom årsmötet 
flyttats fram~ 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att flytta fram årsmötet till den 5 juni alternativt den 29 maj. 

att förlänga motionstiden till den 12 april. 

b) Årsmötesdag- och arbetsordning 
c) Verksamhetsberättelse 
d) Förslag till budget 2021 - 2022 
e) Verksamhetsplan 2021 
f) Uttalanden 
g) Övrigt 

Punkt b-g bordlades till nästa styrelsemöte. 

§ 40. DHR-aktuellt i Nollåttan nr 3/2021 
Ingela meddelade att vi ska vara med i Nollåttan nr 3/2021 med di
striktets fyra sidor och att manusstopp är den 1 april. 

§41. Hjälpmedel 

Jaan berättade att samtliga distriktsordföranden i DHR antagligen kom
mer att underteckna en debattartikel om hjälpmedel och avgifter. 
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Jaan rapporterade också att arbetet med översynen av DHR:s organisat
ion och struktur på förbundsnivå kommer att ledas av vår förrförra för
bundsordförande Maria Johansson. 

§ 42. Skriftliga rapporter 

a) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Samverkan, den 18 janu
ari 

b) Trafikförvaltningen: beredningsgruppmöte, den 21 januari 

c) Trafikförvaltningen: Resursgrupp Tillgänglighet Land och 
sjö, den 4 februari 

d) Trafikförvaltningen: Frågor och svar gällande riktlinjerna ef
ter senaste Workshop Resursgrupp - Riktlinjer, den 10 feb
ruari 

e) Region Stockholm: Regionstyrelsens samverkansråd, den 
12 februari 

Punkt a-e bordlades till nästa styrelsemöte. 

Muntliga rapport.er 

a) Temakväll "Konsekvenser av Corona", den 10 mars 

Yvonne rapporterade ifrån denna temakväll där de socialdemo
kratiska regionråden Petra Larsson, sjukvårdspolitiker och Jens 
Sjöström, trafik politiker medverkade. Det blev en bra kväll med 
cirka 15 deltagare där pandemin, vaccineringar, trafik och hjälp
medel diskuterades. 

§ 43. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att behandla. 

§ 44. Avslutning 

Ordföranden avslutade styrelsemötet. 

2021-01-25 

~~ 
Ingela Larsson 

Justeras: 

J~k~r 
Jaan Kaur 
Ordförande 

rfJ-K~~ 
Beatrice~ 
Juste rare 




