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Till
DHR-avdelningarna
Årsmötesombuden
Distriktsfunktionärer med flera

DHR Region Stockholms årsmöte 2022
Vi hälsar avdelningarnas ombud samt inbjudna gäster välkomna till DHR Region 
Stockholms årsmöte.

Tid: Lördagen den 23 april kl 11.00-17.00. (Vid ankomsten serveras kaffe 
 och smörgås från klockan 10.00.) 
 Årsmötesförhandlingarna inleds kl 13.00.
Plats: Quality Hotel Winn Haninge, Rudsjöterrassen 3A, Handen 
 (Klicka på hotelletnamnet alternativt rikta mobilens kamera 
 mot QR-koden så kommer du in på en karta.)
Det finns två handikapparkeringsplatser i anslutning till hotellet. Är de 
upptagna kan de i receptionen hjälpa dig så du får parkera i garaget.

Vi bifogar här årsmöteshandlingarna. Samtliga ordinarie ombud erhåller hand-
lingarna så snart vi får in ombudsfullmakterna från avdelningarna. Vi ber delta-
garna sedan ta med årsmöteshandlingarna till årsmötet.
På förmiddagen kommer vi hålla ett seminarium ”Att få ut våra frågor - Att sy-
nas”. DHRs pressekreterare Lena Malmberg håller i seminariet.
Kostnaden 250 kronor/person (gäller även personliga assistenter). Kostnaden 
för avdelningarnas ombud bekostas av respektive avdelning. Vi skickar räkning i 
efterhand.

Två ledsagare kommer att finnas med vid årsmötet.
Vi önskar få in ombudsförteckningarna senast den 3 april.

./.
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Ombudens anmälan önskar vi få in så snart du blivit vald. Anmälningsblankett 
finns vid avdelningens årsmöte.
Det går även bra att anmäla per e-post: ingela.regionstockholm@dhr.se eller 
telefon 08-120 556 81, för att kunna göra beställningar för måltider med mera.
Om ombud får förhinder skall årsmöteshandlingarna överlämnas till ersättaren. 
Om ombud är förkyld vid årsmötesdagen ber vi den att stanna hemma. Glöm 
inte att meddela detta till kansliet. Ändringar meddelas alltså inte till hotellet.
På årsmötesdagen går det bra att ringa distriktets mobiltelefon 08-120 556 80 
vid sjukdom eller dylikt - tänk på att stanna hemma om du känner dig sjuk.

Välkommen till Quality Hotel Winn Haninge och 
DHR Region Stockholms 60:e årsmöte!

DHR REGION STOCKHOLM
Jaan Kaur
Ordförande /
 Ingela Larsson
 e.u.
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