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Protokoll 7 /2021 
fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Stockholms läns distrikt 

Tid: tisdagen den 8 juni 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, 
Magnus Lindmark, Olle Johansson, Patrick Englund och 
Yvonne Björkman 

Adjungerad: Lena Haglöf 

I tjänsten: Ingela Larsson och Sari Nykvist 

§§87-101 

§ 87. Sammanträdets öppnande 

Jaan, distriktsordförande hälsade närvarande, speciellt de två nya styrel
semedlemmarna Magnus och Lena, välkomna. Efter en presentations-
runda öppnades styrelsemötet. ·, sf
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§ 88. Fastställande av dagordning 

Distriktsstyrelsen beslutade efter tillägg av en kanslipunkt, en remiss 
samt en ekonomisk fråga: 
att fastställa dagordningen. 

§ 89. Val av justerare 

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

§ 90. Kansliets semesterstängning 
Ingela meddelade att kansliet håller semesterstängt den 5 juli - 1 augusti. 



§ 91. Anmälan av DS-protokoll 

a) DS-protokoll 5/2021 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att godkänna anmälan av DS-protokoll 5/2021 . 

b) DS-protokoll 6/2021 - konstituering 
Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 

§ 92. Utvecklingsprojektet och distriktets framtid 
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Magnus föreslog att en arbetsgrupp tillsätts för att diskutera hur vi går vi
dare med arbetet kring utvecklingsprojektet. Magnus föreslår också att 
Unga Rörelsehindrade Stockholm bjuds in till att diskutera kring Valet 2022. 

Yvonne påtalade att detta är så viktigt att vi måste kalla till Ordförande
/företrädarkonferenser inte bara bjuda in. 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att bildande av arbetsgrupp diskuteras vid nästa ordförandeträff. 
att fortsättningsvis kalla till Ordförande-/företrädarkonferenserna. 
att sända brev till varje avdelningsordförande om vikten av att vara med 

vid Ordförande-/företrädarkonferenserna. 
att tillsätta en organisationsgrupp bestående av Magnus, Lena, Anders 

och Sari vilken ses första gången sista veckan i augusti. 
att tillsätta en arbetsgrupp kring valet 2022 bestående av Anders, Bea

trice, Ingela och representant ifrån Unga Rörelsehindrade Stockholm. 
att tillfråga Unga Rörelsehindrade om de vill ingå i arbetsgruppen kring 

valet 2022. 
att tillsätta en mediagrupp bestående av Anna, Lena, Liza och Ingela. 
att tillfråga Unga Rörelsehindrade Stockholm om de vill samarbeta med 

oss kring något särskilt. 

§ 93. Ekonomi 

a) Regionsbidraget 

Gunder rapporterade att bidragsansökan snart skall sändas in till 
Regionens registrator. Regionsbidraget går enbart till intressepo
litik. Gunder föreslår att vi från och med nästa årsmöte lägger 
fram en Verksamhetsplan för hela nästkommande år. 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att från och med nästa årsmöte lägga fram en Verksamhets

plan för hela nästkommande år. 



b) Unga Rörelsehindrade Stockholms hyra av kontorsrum 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
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att Unga Rörelsehindrade Stockholm fortsätter betala hyra till 
distriktet för sitt kontorsrum. 

c) Arvoden Bilaga 1 

Gunder meddelar att arvodena inte höjts sedan 2016. 

Lena tyckte att valberedningen eller revisorerna borde lägga för
slag som sedan tas vid årsmöten. 

Jaan svarade att han tagit upp detta med revisorerna. 

Distriktsstyrelsen beslutade efter diskussion: 

att höja arvodena enligt bilaga 1. 
att arvodena gäller från halvårsskiftet. 

Anders reserverade sig mot beslutet med anledning av medlems
tappet och att han tyckte pengarna borde läggas på utveckling av 
avdelningarna i stället. 

d) Ekonomiska situationen 

Liza föreslog att BU får i uppdrag att diskutera frågan. 

Distriktsstyrelsen beslutade efter diskussion: 

att uppdra åt BU {Beredningsutskottet) att diskutera den ekono
miska situationen. 

§ 94. Verksamhet 

a) Ordförande- och representantträffen, den 11 juni 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att flytta fram nästa Ordförande-/företrädarkonferens till augusti. 

b) Styrelsemöten hösten 2021 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att förutom Styrelseupptakten den 4 september hålla höstens 

styrelsemöten följande måndagar klockan 18.00-20.00: 
• 13 september, 11 oktober, 8 november samt 13 december. 

c) Verksamhetsplan hösten 2021 

Sari meddelade att Lena Lind Palicki kan hålla en föreläsning uti
från sin bok "Person först-språket" någon gång under september. 
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Yvonne ville få till en träff kring Hjälpmedel med politiker under 
hösten. 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att Lena Lind Palicki får 4.000 kronor som föreläsare i september. 

§ 95. Kontaktperson för avdelningarna 

Punkten diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte. 

§ 96. Insändare från distriktet 
Uttalandet ifrån årsmötes diskuterades. 

§ 97. Nollåttan 

Magnus sa att Stockholmsavdelningens styrelse har tagit direktiv om hur 
Nollåttan ska struktureras upp mer och innehålla olika delar. 

Liza påtalade att flera medlemmar tycker det är mycket personpåhopp i 
tidningen och att lay-outen inte är lockande. 

Lena hänvisade till att Stockholmsavdelningens styrelse hävdar att tid
ningen är för medlemmar av medlemmar. 

§ 98. Remisser 

a) Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021 /2022 (T22) 

Jaan anmälde att remissvar är insänt. 

b) Folkhälsopolicy för Region Stockholm 

c) Strategi för psykisk hälsa 

d) Vägledning för att stärka delaktighet för personer med funkt
ionsnedsättning 

Jaan meddelade att Sari håller på med samtliga och att re
missvaren kommer sändas ut till styrelsen för kommentarer. 

§ 99. Muntliga rapporter 

a) Vårens aktiviteter 

b) RH-gruppen 

De muntliga rapporterna a och b bordlades till nästa styrelsemöte. 



§ 100. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att behandla. 

§ 101. Avslutning 

Ordföranden avslutade styrelsemötet. 

2021-06-08 r-~ 
Ingela Larsson 

Justeras: 

J ~ ~~OV\,~ 

Jaan Kaur 
Ordförande 

AnrJ \)~1/\ 
AnnaW~ t~ 
Justerare 
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Månadsarvoden 

2016 

Ordförande 5.000 kr./mån 

Vice ordförande 2.000 kr./mån 

Kassaförvaltaren 4.000 kr./mån 

Personalansvariq 2. 000 kr./mån 

TOTALT 13.000 kr/mån 

Övriga arvoden 2016 

Styrelseledamot 300 kr/sammanträde 
(under 4 timmar) 
Styrelseledamot 600 kr/sammanträde 
(över 4 timmar) 

Revisor, ordinarie 600 kr/år + 
300 kr/sammanträde 

Revisor, suppleant 300 kr/sammanträde 

Ledamot av valberedningen 300 kr/ 
sammanträde 

Bilaga 1 

Höjning 1.000 kr 

6.000 kr./mån 

3. 000 kr./mån 

5.000 kr./mån 

3.000 kr./mån 

17.000 kr./mån 

Höjning: 

400 kr/sammanträde 

800 kr./sammanträde 

700 kr.lår+ 400 kr/ 
sammanträde 

400 kr/sammanträde 

400 kr/sammanträde 




