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Protokoll 6/2022 
fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm 

Tid: 

Plats: 

måndagen den 9 maj kl 18.00-20.15 

Microsoft Teams (digital plattform) 

Beslutande: Jaan Kaur (ordförande), Anna Westerberg, Beatrice 
Kolijn, Johan Dibb, Lena Haglöf, Liza Syeda, Magnus 
Lindmark, Patrick Englund och Yvonne Björkman 

I tjänsten: Ingela Larsson och Sari Nykvist 

Förhindrad: Maainikki Pellikka 

§§ 28-29e 

§ 28. Formalia 
a) Sammanträdets öppnande 

Jaan, DHR Region Stockholms ordförande, hälsade den nya sty
relsen välkommen till detta sammanträde som på grund av att 
Färdtjänsten haft driftstörning under två dagar enbart hölls digi
talt. 

Jaan inledde med att berätta om vad som är på gång för att 
rädda BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter: 

• Bengt Westerberg håller på att skriva en artikel vilken Jaan 
kommer underteckna som ordförande. 

• BOSSE kommer att hålla i ett seminarium den 11 juni 
klockan 13.30-17.00 i Emanuelkyrkan. 

Johan sa att ett extra motiv till att BOSSE behövs ännu mer är 
att BOSSE hjälper de som har ett genuint behov att göra ansök
ningar för olika stödinsatser de behöver. 

Jaan rapporterade också att Seniordagen som ställdes in på 
grund av pandemin 2020 nu har kommit med en faktura till Reu
matikerdistriktet i Stockholms län med ett krav på 8.000 kronor 
vilken de vill att alla organisationer i RH-gruppen delar på. 

Dessutom kommer Jaan skriva under en färdtjänstartikel som 
DHR riks håller på att ta fram. 

Jaan öppnade styrelsemötet. 
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Styrelsen beslutade: 
att uppdra åt Patrick att kontakta Patrik Forslin, BOSSE kring 

en namninsamling för att rädda kvar BOSSE. 
att uppdra åt Ingela att kontakta Linda, Reumatikerdistriktet i 

Stockholms län för att få se hur avtalet ser ut vilket Johan vill 
titta på. 

att diskutera vidare kring Johans tanke kring BOSSEs existens-
behov. 

b) Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutade: 
att fastställa dagordningen och att ajournera styrelsemötet till 

den 16 maj efter beslutsärendena. 

c) Val av justerare 

Styrelsen beslutade: 
att utse Liza till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 

d) Anmälan av styrelseprotokoll 5/2022 

Styrelsen beslutade efter vissa justeringar: 
att godkänna anmälan av DS-protokoll 5/2022. 

§ 29. Beslutsärenden 
a) Konstituering av styrelsen 

1) Vice ordförande 

Styrelsen beslutade: 
att utse Lena Haglöf till vice ordförande. 

2) Kassaförvaltare 

Styrelsen beslutade: 
att utse Yvonne Björkman till kassaförvaltare. 

3) Sekreterare 

Styrelsen beslutade: 
att uppdra åt ombudsman Ingela Larsson att vara sekreterare. 

4) Ställföreträdande sekreterare 

Styrelsen beslutade: 
att ställföreträdande sekreterare utses vid behov. 



5) Personalansvarig 

Styrelsen beslutade: 
att utse Magnus Lindmark till personalansvarig. 

6) Ställföreträdande personalansvarig 

Styrelsen beslutade: 
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att utse Jaan Kaur till ställföreträdande personalansvarig. 

7) Beredningsutskott (BU) 

Styrelsen beslutade: 
att utse Jaan Kaur, Lena Haglöf och Yvonne Björkman samt 

en styrelseledamot, byts från gång till gång, att utgöra 
beredningsutskott (BU). 

att diskutera vidare kring dag och tid för BUs möten. 

8) Adjungeringar 

Styrelsen beslutade: 
att erbjuda Förbundet Unga Rörelsehindrade - Stockholms-

regionen en plats som adjungerad i styrelsen. 
att adjungera in person vid behov. 

9) Kontaktperson till avdelning 

Magnus föreslog att punkten skjuts upp till den 16 maj. 

Lena föreslog att kontaktperson tar kontakt med avdelningen 
efter avdelnings årsmöte för att komma överens om hur fort
satt kontakt ska gå till. 

Förslagen ställdes emot varandra. 

Styrelsen beslutade: 
att kontaktpersonen kontaktar sin avdelning direkt efter av

delningens årsmöte för att presentera sig och komma 
överens om hur kontakten ska upprätthållas. 

att utse följande personer till att bli kontaktperson för avdel-
ning: 
Huddinge Magnus Lindmark 
Nacka-Värmdö Patrick Englund 
Norrtälje Lena Haglöf 
Nynäshamn-Haninge Yvonne Björkman 
Stockholm Anna Westerberg 
Sundbyberg Beatrice Kolijn 
Södertälje Liza Syeda 
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att Utvecklingsgruppen blir kontaktperson för avdelning med 
begränsad verksamhet vilka för närvarande är: Botkyrka-Sa
lem, Tyresö och Täby. 

10) Arbetsgrupperna 

Jaan tyckte att Utvecklingsgruppen skulle kunna vara ganska 
löpande där deltagare kan komma och gå. 

Magnus tyckte att en fast grupp behöver finnas men sen kan, 
till exempel när träff ska vara för en avdelning, medlem i den 
kommunen vara med i planeringen. 

Sari föreslog att Maainikki erbjuds att ingå i utvecklingsgruppen. 

Styrelsen beslutade: 
att Jaan går med i Utvecklingsgruppen 
att erbjuda Maainikki en plats i utvecklingsgruppen. 
att uppdra åt Lena att ansvara för Utvecklingsgruppen. 

11 )Samverkansgrupperna 

Styrelsen beslutade: 

att Johan går med i digitaliseringsgruppen. 
att de representanter vi har idag sitter kvar mandatperioden ut. 

b) Firmateckning 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att till ordinarie firmatecknare för DHR Region Stockholm utse 

Yvonne Björkman, Jaan Kaur samt Gunilla Carlberg, vilka 
äger rätt att teckna firman, alltid två i förening. 

att Jaan Kaur, Ingela Larsson, Gunilla Carlberg och Sari 
Nykvist var för sig äger rätt att utkvittera värdeförsändelser 
och utbetalningar adresserade till distriktet. 

att anse punkten omedelbart justerad. 

c) Ekonomisk delegation 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att ordföranden kan besluta om inköp och andra kostnader upp 

till 15.000 kronor. 
att kansliet har rätt att besluta om inköp upp till handkassans 

maxbelopp om 5.000 kronor. 
att varje handkassa ska redovisas särskilt. 



d) Ekonomi 

1) Bidragsansökan 

Sari påminde om att hon vill få in förslag på träffar under 
2023 till bidragsansökan. 

Styrelsen beslutade: 
att uppdra åt Sari att jobba vidare med Bidragsansökan. 

e) Ordförandebeslut 

5 (7) 

Jaan meddelade att han tagit ordförandebeslut på blommor och 
insättning på MS-fonden till Anders Berglunds begravning. 
Ett rutinbeslut när det gäller riktlinjer för gåvor och uppvaktningar 
togs 2013 men denna skulle behöva uppdateras. 

Jaan sa också att han tagit ordförandebeslut på skrivare till 
Lena. 

Styrelsen beslutade: 
att Lena lämnar tillbaka skrivaren när hon avslutat sina uppdrag 

i DHR Region Stockholm. 

Styrelsemötet ajournerar sig till den 16 maj. 

Tid: 

Hybrid
möte: 

måndagen den 16 maj kl 18.00-18.30 

Regionkansliet, Kavallerivägen 30, Rissne och 
Microsoft Teams (digital plattform) 

Beslutande: Jaan Kaur (ordförande), Anna Westerberg, Beatrice 
Kolijn, Johan Dibb, Lena Haglöf, Magnus Lindmark, Pa
trick Englund och Yvonne Björkman 

I tjänsten: Ingela Larsson och Sari Nykvist 

Förhindrade: Liza Syeda och Maainikki Pellikka 

§§ 28e, 30e - 34 

§ 28. Formalia 
e) Val av justerare 

Då Liza hade förhinder att delta denna gång behövdes ny juste
rare utses. 

Styrelsen beslutade: 
att utse Magnus till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 



§ 30. Beslutsärenden (fortsättning) 

e) Ordförandebeslut 
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Jaan meddelade att han sedan förra veckan tagit ytterligare ord
förandebeslut då kyl och frys på kansliet gått sönder. Vi som hyres
gäst står för den vitvaran och ny kyl/frys är införskaffad för cirka 
11 .000 kronor (inklusive installation och bortforsling av den gamla). 

, Styrelsen beslutade: 
att godkänna rapporten. 

f) Verksamheten jubileums-våren 2022 

1) Verksamhets plan 

Verksamhetsplanen uppdaterades. 

2) Medverkan vid Hjultorget 

Vårt 60-jubileumsseminarium "Hjälpmedel är ett/mitt livsme
del. Ska det verkligen kosta?" kommer hållas på onsdag den 
18 maj. 

DHR riks kommer att ha en monter på mässan. Med dem 
kommer Maainikki, Patrick, Mikael Halmberg - Botkyrka-Sa
lemavdelningen och Magnus Evetorp - Södertäljeavdel
ningen bemanna montern. 

g) Frågor ifrån årsmötet 

Årsmötet diskuterades och styrelsen konstaterade att Margareta 
Perssons bok "Gamla synsätt spökar än" på grund av tidsbrist 
inte kom med i kassarna. 

§ 31. Rapporter 
a) Åtgärds-/bevakningslistan 

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 

b) Arbetsgrupperna 

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 

c) Avdelningarna 

Förbundsstyrelsen godtog vid sitt aprilsammanträde Tyresö 
avdelningens ansökan om att bedriva begränsad verksamhet i 
högst tre år från och med den 11 april 2022. Kontaktansvaret 
läggs nu på vår styrelse. 
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Lena meddelade att hon och Jaan ska delta i Botkyrkas stora 
föreningsdag den 19 maj. 

Distriktsstyrelsen beslutade: 
att godkänna rapporten. 

§ 32. Diskussionsärenden 
a) Kollektivtrafikläget 

1) Skrivelse till Institutet för Mänskliga Rättigheter 

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 

b) Medlemsfrågor 

1) Medlemsstatistik 

Ingela rapporterade utifrån utsänd medlemsstatistik att med
lemsantalet inom regionen den sista april var 784 personer. 

2) Rutin nya medlemmar 

Styrelsen beslutade: 
att ta beslut kring beredning ifrån Utvecklingsgruppen via mejl. 

§ 33. ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Anmälan av frågor till nästa styrelsemöte 

Inga övriga frågor lades till. 

§ 34. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 
På grund av ombyggnation i huset som vi inte kände till avslutade ordföranden 
styrelsemötet som skulle hållit på till 20.15 redan 18.30 på grund av buller. 
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Ingela Larsson 
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Jaan Kaur 
Ordförande 

Justerare 2022-05-09 
Magnu Lindmark 
Justerar 2022-05-16 


