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Protokoll 8/2022 
fört vid sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm 
 
Tid: måndag den 29 augusti kl 18.00-20.15 
Hybrid- DHR Region Stockholm, Kavallerivägen 30, Rissne och 
möte: Microsoft Teams (digital plattform) 
 
Beslutande: Jaan Kaur (ordförande), Anna Westerberg, Beatrice Kolijn, 

Johan Dibb, Lena Haglöf, Liza Syeda, Maainikki Pellikka, 
Magnus Lindmark, Patrick Englund och Yvonne Björkman 

I tjänsten: Ingela Larsson och Sari Nykvist 
 
§§ 33 – 38 
 
 
§ 33. Formalia 

a) Sammanträdets öppnande 
Jaan, ordförande hälsade alla välkomna och öppnade styrelse-
mötet. 
 
b) Fastställande av dagordning 
Styrelsen beslutade: 
att fastställa föreliggande förslag till dagordning. 
 
c) Val av justerare 
Styrelsen beslutade: 
att utse Anna till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
 
d) Anmälan av styrelseprotokoll 7/2022 
Styrelsen beslutade: 
att godkänna anmälan av DS-protokoll 7/2022 

 

§ 34. Beslutsärenden 
a) Ekonomi 

1) Ordförandebeslut 
Jaan meddelar att han tagit ordförandebeslut på: 
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• Golvvård 
• Fika vid flygbladsutdelningstillfället den 21 augusti 
• Godkänt offerten för hotell vid styrelsens Kick-Off den 27 au-

gusti 
• Kostnader för Botkyrka-dagen den 28 augusti 

 
2) Bidragsansökan 
Styrelsen informerades om att Bidragsansökan sändes in den 
15 juni per mejl. 

 
3) Kanslitelefonerna 
Magnus och Patrick informerade om att de höll på med detta 
och återkommer vid nästa styrelsemöte med förslag. 

 
b) Verksamheten hösten 2022 

1) 60-årsjubiléet den 1 oktober 
Arbetsgruppen 60-årsjubileumet informerade om upplägget. 
Styrelsen beslutade: 
att avgift för deltagande vid enbart seminariet blir 100 kronor 

för medlem, 150 kronor för icke medlem. 
att avgift för deltagande vid festen / både seminariet och 

festen blir 250 kronor för medlem, 300 kronor för icke 
medlem. 

 
2) Verksamhetsplan jubileums-hösten 2022 
Verksamhetsplanen uppdaterades. 
Sari meddelade att Christine Bylund kan hålla en träff om sin 
avhandling. 
Styrelsen beslutade: 
att Christine Bylunds träff kring sin avhandling blir den 15 no-

vember kl 18.00-19.30 vilket hon får arvode för 4.000 kro-
nor + moms. 

att hålla Luciafika söndag den 11 december. 
att hålla en träff med styrelserna för Huddingeavdelningen 

respektive Södertäljeavdelningen under hösten. 
att uppdra åt kontaktpersonen för Hudddingeavdelningen 

respektive Södertäljeavdelningen att kontakta sin avdel-
ning om träffen. 
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c) Enkät – Färdtjänst, Sifo Kantar och Cecilia Zadig 
Förslag förelåg från Jaan, Lena och Sari. De föreslår: 
att gå vidare med Sifo Kantar, 
att det grundarbete vi lagt ner och de kontakter vi har används, 
att enkäten genomförs och 
att vi planlägger hur vi använder materialet vi får fram. 

Lena informerade om bakgrunden till förslaget. 
Styrelsen beslutade: 
att anta förslaget. 

 
d) Databasen Socialrätt 
Johan redogjorde för databasen Socialrätt. Rättsdatabasen refe-
rerar rättegångar och domslut rörande sociallagstiftningen, bland 
annat färdtjänst. 
Yvonne undrade om Johan kunde utbilda oss lite kring sociallag-
stiftningen. 
Johan föreslog att vi tar en punkt på dagordningen vid varje sty-
relsemöte så informerar han om aktuellt. 
Styrelsen beslutade: 
att för en testperiod om tolv månader abonnera på databasen 

till kansliet, 
att utvärdera den nytta abonnemanget givit oss innan eventuellt 

beslut om fortsatt abonnemang. 
 

§ 35. Rapporter 
a) Åtgärds-/bevakningslistan 
Styrelsen beslutade: 
att styrelsen tillsänder avdelningarna frågorna som tagits fram 

kring vårdcentralernas tillgänglighet. 
 
b) Arbetsgrupperna 
Beatrice och Yvonne informerade om flygbladsutdelningen som 
hölls den 21 augusti utanför Kulturhuset, Sergels torg. 
Lena påtalade att vi framåt behöver något som visar vilka vi är till 
exempel västar. 
Styrelsen beslutade: 
att uppdra åt Arbetsgruppen Trycksaker och Synliga i media att 

diskutera beachflagga och profilprodukter som visar vilka vi 
är vid framtida arrangemang. 
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c) Avdelningarna 
1) Tyresöavdelningen 
Lena informerade om att medlemsbrev gått ut till medlemmar 
i Tyresöavdelningen om begränsad verksamhet och att DHR-
regionen nu tagit över ansvaret för verksamheten. 

 
d) Skrivelse till Institutet för Mänskliga Rättigheter 
Styrelsen beslutade: 
att uppdra åt Sari att kontakta Institutet för Mänskliga Rättig-

heter för att få till ett möte. 
att till mötet även bjuda in Oscar Wassbjer, Unga Rörelsehind-

rade samt Henrik Andersson, DHR Helsingborg. 
 

§ 36. Diskussion 
a) Kollektivtrafikläget 

1) Insiktsutbildning åt Cabonlines utbildare 
Styrelsen beslutade: 
att uppdra åt Sari att kontakta Daniel Bergler, Cabonline för 

förslag på några datum för Insiktsutbildning. 
 
b) Medlemsfrågor 

1) Medlemsstatistik 
Ingela rapporterade utifrån utsänd medlemsstatistik att med-
lemsantalet inom regionen den 26 augusti var 808 personer. 
Magnus föreslog att pluggannonser skulle kunna tas fram för 
att sända till Dagens Nyheter. 
Styrelsen beslutade: 
att uppdra åt Ingela att ta fram förslag till pluggannons. 

 
2) Tillgång till registret över medlemmarna i vår region 
Förslag från Jaan förelåg om att utse vice ordförande och om-
budsman Ingela Larsson till medlemsansvariga och därmed 
ges tillgång till medlemsregistret. 
Ingela påtalade att även Sari och Gunilla på DHR-regionens 
kansli har tillgång till registret vilket de även behöver ha. 
Styrelsen beslutade: 
att förutom DHR-regionens kansli, utse vice ordförande 
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Lena Haglöf till medlemsansvarig och därmed ges till-
gång till medlemsregistret. 

 

§ 37. ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Anmälan av frågor till nästa styrelsemöte 
• Behovet av BU – Magnus bereder frågan. 
• Konsekvensanalys - Yvonne 

 

§ 38. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 
Ordföranden avslutade styrelsemötet. 
 
2022-08-29 
 
Ingela Larsson 
 
Justeras: 
 
Jaan Kaur Anna Westerberg 
Ordförande Justerare 
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