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Protokoll 9/2021 
fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Stockholms läns distrikt 

Tid: måndagen den 11 oktober 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 

§§ 116 - 127 

§ 116. Sammanträdets öppnande 

Jaan, distriktsordförande hälsade närvarande välkomna och öppnade 
styrelsemötet. 

§ 117. Fastställande av dagordning 

Distriktsstyrelsen beslutade efter tillägg av en muntlig rapport: 
att fastställa dagordningen. 

§ 118. Val av justerare 

Distriktsstyrelsen beslutade: 

att utse Patrick till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 

§ 119. Anmälan av DS-protokoll 

a) DS-protokoll 8/2021 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att godkänna anmälan av DS-protokoll 8/2021 . 

§ 120. Namnbyte till DHR region Stockholm 

Jaan inledde med att det är en del distrikt som redan bytt namn till region. 

Styrelsen diskuterade namnbyte eller ej. 
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Distriktsstyrelsen beslutade enhälligt: 
att byta namn till DHR Region Stockholm. 
att hos Förbundsstyrelsen hemställa om att få byta namn till DHR Reg

ion Stockholm. 

§ 121. Åtgärds-/bevakningslistan 

Åtgärds-/bevakningslistan gicks igenom och framför allt försämringarna 
inom färdtjänsten diskuterades. 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att Olle och Yvonne tar upp frågan kring möte hjälpmedel med Kd och 

ser sen hur vi ska fortsätta med frågan. 
att uppdra åt Patrick att följa upp frågan om extra tilldelning av färd

tjänstresor för träning som Fredrik Wallen, färdtjänstnämndens ord
förande sa att han skulle ta med sig för att titta på vad när det gäller 
vad en kan få extraresor för. 

att uppdra åt Patrick, Liza och Sari att rådda i frågan om resor efter behov. 

§ 122. Verksamhet 

a) Verksamhetsplan hösten 2021 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att uppdra åt Olle att prata med Yvonne Lettermark kring lång

tidsutredningen - sjukvården till 2040. 

b) Träff med medlemmar i Unga Rörelsehindrade som faller för 
åldersstrecket 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att bilda en arbetsgrupp kring detta bestående av Anna, Lena, 

Liza och Ingela vilka även diskuterar frågan om att hålla en 
träff för nya medlemmar i januari 2022. 

§ 123. Arbetsgrupperna 

Sari sa att Utvecklingsgruppen vill anordna Luciafika för de avdelningar 
som de nu jobbar med. 
Hon meddelade också att DHR Botkyrka-Salemavdelningen den 30 okto
ber kommer medverka vid Botkyrka framåt - Botkyrka firar 100 år med 
demokrati! och de planerar för ett öppet möte den 10 november "Vad kan 
DHR och kommunen göra för dig?". 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att bevilja Utvecklingsgruppen en budget på 50.000 kronor för gruppens 

verksamhet under 2021 . 



§ 124. Kontaktperson för avdelningarna

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 

§ 125. Muntliga rapporter

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 

§ 126. Övriga frågor

Inget övrigt fanns att diskutera. 

§ 127. Avslutning

Ordföranden avslutade styrelsemötet. 

Justeras: 

Jaan Kaur 
Ordförande 

Patrick Englund 
Justerare 
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Patrick Englund (Mar 22, 2022 10:10 GMT+1)
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