
 1 (5) 
 
 
Protokoll 4/2022 
fört vid extra sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm 
 
Tid: måndagen den 21 mars kl 18.00-20.15 
Hybrid- Regionkansliet, Kavallerivägen 30, Rissne och 
möte: Microsoft Teams (digital plattform) 
 
Beslutande: Jaan Kaur (ordförande), Anders Berglund, Beatrice Kolijn, 

Gunder Wåhlberg, Magnus Lindmark, Olle Johansson, 
Patrick Englund och Yvonne Björkman 

Adjungerad: Lena Haglöf 
I tjänsten: Ingela Larsson och Sari Nykvist 
Gäst: Patrick Forslin och Mika Ihanus, valberedningen (§ 23a5) 
Förhindrade: Anna Westerberg och Liza Syeda 
 
§§ 22 - 27 
 

§ 22. Formalia 
a) Sammanträdets öppnande 
Jaan, DHR Region Stockholms ordförande, hälsade närvarande 
välkomna samt öppnade styrelsemötet. 
 
b) Fastställande av dagordning 
Styrelsen beslutade: 
att fastställa dagordningen. 
 
c) Val av justerare 
Styrelsen beslutade: 
att utse Gunder till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 

 

§ 23. Beslutsärenden 
a) Årsmötet 

1) Dag- och arbetsordning 
Styrelsen beslutade: 
att anta dag- och arbetsordningen för årsmötet. 
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2) Verksamhetsberättelse 
Styrelsen beslutade: 
att anta föreslagen verksamhetsberättelse. 
 
3) Balans- och resultatrapport 2021 
Styrelsen beslutade: 
att anta Balans- och resultatrapporten för 2021. 
 
4) Verksamhetsprogram 2022-2023 
Styrelsen beslutade: 
att anta föreslaget Verksamhetsprogram 2022-2023. 
 
5) Valberedningens förslag 
Patrik Forslin och Mika Ihanus redogjorde för Valberedning-
ens analys och förslag till val vid årsmötet. Valberedningen 
har varit i kontakt med hela styrelsen samt en rad medlem-
mar för att diskutera och inhämta synpunkter på styrelsens 
roll, dess sammansättning och arbetsmetoder samt förening-
ens inre liv. 
 
6) Uttalande 
Styrelsen beslutade: 
att skriva två uttalanden; ett om hjälpmedel och färdtjänst 

samt ett om BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter. 
 
7) Övrigt 
Ingen övrig fråga förelåg för tillfället. 

 
b) Ekonomi 

1) Arvodering arbetsgrupperna 
Gunder meddelade att en eventuell motion kommer att skri-
vas kring detta till årsmötet 2023. 

 
c) Verksamheten jubileums-våren 2022 

1) Medverkan vid Hjultorget 
Olle meddelade att seminarietid är bokad vilken blir den 18 
maj klockan 14.00-14.45. Maria Johansson har tackat ja till 
att vara samtalsledare och han har frågat Sylwia Gozdek i 
förbundsstyrelsen om hjälp med att hitta representant ifrån 
Skåne. 
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Jaan meddelar att han varit i kontakt för representant ifrån 
Örebro. Han sa också att arbetsterapeuterna kommer att 
vara med vid seminariet. 
Styrelsen beslutade: 
att uppdra åt Olle att jobba vidare med förberedelserna inför 

seminariet på Hjultorget. 
 
2) Medverkan vid Järvaveckan 
Då vi inte vet om Rh-gruppen kommer vara på Järvaveckan 
bordlades punkten till nästa styrelsemöte. 

 
d) Valmanifest och argumentation 
Styrelsen beslutade: 
att anta föreslag till Valmanifest och argumentation. 
 
e) Broschyr 
Styrelsen beslutade, efter vissa justeringar: 
att anta föreslaget till broschyr. 
 
f) Färdtjänst – valåret 2022 
Förslag förelåg ifrån Utvecklingsgruppen som föreslog: 
• att arbeta med frågan om färdtjänsten med målet att få till en 

tillsynsmyndighet, 
• att om vi får fram ett bra case göra en JO-anmälan med 

hjälp av Johan Dibb, 
• att i nuläget tacka nej till förslaget från Westanders,  
• att genomföra enkätundersökning via Kantar Sifo, frågor om 

färdtjänst och hjälpmedel, 
• att via Kantar Sifo delta i undersökning för att få fram ett an-

seendeindex, 
• att med hjälp av förbundet göra en öppen medlemsundersökning, 
• att anlita Cecilia Zadig för hjälp med kampanj om färdtjäns-

ten till ett belopp av cirka 20.000 kronor. 
Jaan tyckte att ett principbeslut behövde tas kring Westander, 
Kantar Sifo och Cecilia Zadig. 
Sari upplyste om att Kantor Sifo har en panel av 100.000 perso-
ner som de sänder sina frågor till. 
Lena sa att vi till exempel skulle kunna ta fem frågor om färd-
tjänst och fem frågor om hjälpmedel. 
Styrelsen beslutade: 
att anta Utvecklingsgruppens förslag. 
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g) Avdelningarnas årsmöten 
Styrelsen representeras vid 7 av avdelningarnas årsmöten: 
Botkyrka-Salem – Jaan, Lena och Patrick 
Huddinge – Jaan 
Nacka-Värmdö – Patrick 
Nynäshamn-Haninge – Yvonne och Magnus 
Sundbyberg – Beatrice 
Tyresö – Gunder och Olle 
Täby – Jaan, Lena, Patrick och Gunder 

 

§ 24. Rapporter 
a) Arbetsgrupperna 
En minnesanteckning ifrån Utvecklingsgruppen förelåg. 
 

§ 25. Diskussionsärenden 
a) Rutin nya medlemmar 
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 
 
b) Kollektivtrafikläget 
Frågan bordläggs till första styrelsemötet efter årsmötet. 
 
c) Vårdcentraler 
Olle tyckte att styrelsen på något sätt behöver klargöra om vi vill 
engagera våra medlemmar i temat men över 60 procent av vård-
centralerna är inte regionsstyrda. 
Yvonne sa att tanken var att sända detta ett brev till avdelning-
arna för att de ska kontrollera hur det ser ut med tillgängligheten 
till/i vårdcentralerna i deras kommun/kommuner. Hon tyckte att 
respektive kontaktperson skulle kunna ta tag i detta. 
Sari trodde mer på en efterlysning hos medlemmarna än hos av-
delningarna. 
Styrelsen beslutade: 
att uppmana avdelningarna och medlemmarna att kontrollera 

vårdcentralernas tillgänglighet. 
att respektive kontaktperson påminner avdelningarna om att 

kontrollera vårdcentralernas tillgänglighet. 
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§ 26. ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Anmälan av frågor till nästa styrelsemöte, den 11 april 
Inga övriga frågor lades till nästa styrelsemöte. 

 

§ 27. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 
Ordföranden avslutade styrelsemötet. 
 
2022-03-21 
 
 
Ingela Larsson 
 
Justeras: 
 
 
Jaan Kaur Gunder Wåhlberg 
Ordförande Justerare 


	§ 23. Beslutsärenden
	Styrelsen beslutade:
	Styrelsen beslutade:
	Styrelsen beslutade:
	Styrelsen beslutade:
	Patrik Forslin och Mika Ihanus redogjorde för Valberedningens analys och förslag till val vid årsmötet. Valberedningen har varit i kontakt med hela styrelsen samt en rad medlemmar för att diskutera och inhämta synpunkter på styrelsens roll, dess samma...
	Styrelsen beslutade:
	Ingen övrig fråga förelåg för tillfället.
	b) Ekonomi
	1) Arvodering arbetsgrupperna
	Gunder meddelade att en eventuell motion kommer att skrivas kring detta till årsmötet 2023.
	Styrelsen beslutade:
	Styrelsen beslutade:
	Styrelsen beslutade, efter vissa justeringar:
	 att anlita Cecilia Zadig för hjälp med kampanj om färdtjänsten till ett belopp av cirka 20.000 kronor.
	Jaan tyckte att ett principbeslut behövde tas kring Westander, Kantar Sifo och Cecilia Zadig.
	Sari upplyste om att Kantor Sifo har en panel av 100.000 personer som de sänder sina frågor till.
	Lena sa att vi till exempel skulle kunna ta fem frågor om färdtjänst och fem frågor om hjälpmedel.
	Styrelsen beslutade:
	§ 24. Rapporter
	a) Arbetsgrupperna
	§ 25. Diskussionsärenden
	b) Kollektivtrafikläget
	c) Vårdcentraler
	Styrelsen beslutade:
	§ 26. ÖVRIGA FRÅGOR
	a) Anmälan av frågor till nästa styrelsemöte, den 11 april

