
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skånska framgångar på förbundsmötet i Stockholm 18-20 oktober 2013. 

Vi som fick uppdraget att representera DHR Skåne Läns Distrikt vid förbundsmötet 

tackar för förtroendet och lämnar nedanstående rapport från mötet. 

 

Skånedistriktet representerades vid förbundsmötet av följande personer: 

Ing-Britt Gustavsson, Lund 

Ove Jansson, Ängelholm 

Laila Johansson, Malmö 

Nils Johansson, Malmö 

Christer Oscarsson, Landskrona 

Fredrik Sahlsten, Malmö 

Bengt Silfverstrand, Höganäs 

 

Den stora frågan vid förbundsmötet var antagandet av en ny organisationsplan - 

2014.  Planen har inte utan anledning av många betraktats som kontroversiell i flera 

avseenden, och efter en remissrunda som gav 133 svar från avdelningar och distrikt 

hade förbundsstyrelsen gjort vissa korrigeringar.  Ombuden nöjde sig dock inte med 

gjorda justeringar utan fick förbundsmötet att genomdriva vissa viktiga förändringar. 

Förbundsstyrelsens strävan att först slopa men efter remisskritik begränsa distriktens 

roll avvisades över hela linjen. På Skånedistriktets initiativ ska avdelningarna även 

fortsättningsvis tillhöra ett distrikt.  Förslaget om frivillig anslutning till distrikt 

slopas. 

 

*Avdelningar bedriver rättighetspolitik mot kommunerna, ordnar sociala 

aktiviteter och stöttar enskilda medlemmar.  Distrikten som ska fortsätta 

samordna avdelningarna inom distriktet organisatoriskt, bedriva rättighetspolitik mot 

landstingen/regionerna och ordna utbildningar. 

 

*Medlemsavgiften 2014-2015 kommer att vara 300 kronor för enskild medlem 

och 100 kronor i familjeavgift, som kan omfatta alla som är skrivna på en adress, 

utöver huvudmedlemmen.  Utöver detta kan tillkomma en avdelningsavgift som 

varierar mellan 0-120 kronor.  I de flesta fall ligger den mellan 0-25 kronor. 

 

* Första året betalar en medlem som har ett avdelningsmedlemskap 150 kronor   

varav 100 kronor går till avdelningen och 50 kronor till distriktet. 

 

* Distrikten och avdelningarna får 25 kronor vardera per medlem i  

verksamhetsbidrag. 

 

* Förvaltning av en avdelning med begränsad verksamhet kan ske både av en  

annan avdelning eller aktuellt distrikt. 

 

Huvudpunkterna i DHR:s nya organisation 

- Förbundsstyrelsen kommer att bestå av sju (7) ledamöter 

- Förbundsmöte vartannat år - 50 ombud. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alla medlemmar kan nomineras till ombud och votering kan ske elektroniskt, via  

brev eller på medlemsmöte. 

- De formella kraven på avdelningarna minskar, när det gäller styrelsens storlek, krav 

på protokoll och valberedning m m. 

- En nyhet är de nationella nätverken, som är öppna för alla medlemmar inom  

områdena arbetsmarknad/försörjning, påverkansarbete mot  

kommuner/landsting/regioner, hjälpmedel/habilitering och ekonomiskt nytänkande. 

 

Maria-Johansson 

Vid förbundsmötet avgick Maria Johansson som ordförande i förbundet.  Maria har  

varit en lysande representant för funktionshinderrörelsen.  Med en verbal förmåga  

utöver det vanliga och med en aldrig sinande energi har hon framgångsrikt företrätt   

vårt förbund.  Oförtröttligt har hon arbetat för att otillgänglighet ska betraktas som  

diskriminering och efter många års handlingsförlamning tycks regeringen nu äntligen 

ha samlat sig till ett beslut om att lägga fram ett lagförslag i frågan inför riksdagen. 
Maria efterträds som ordförande av Rasmus Isaksson välkänd för oss i Skåne i sin egenskap  

av ordförande i vårt distrikt.  Trots sin relativa ungdom har Rasmus hunnit sätta viktiga  

avtryck i tillgänglighetsarbetet  och inte minst då när det gäller funktionshindrades 

möjligheter  

att komma in på arbetsmarknaden. Vi önskar Rasmus all framgång i hans arbete med att  

ytterligare flytta fram DHR:s positioner till gagn för alla med någon form av  

funktionsnedsättning. 

Vid förbundsmötet invaldes Bengt Silfverstrand i revisorspoolen och Fredrik Sahlsten  

blev ersättare i den valkommitté som har att förbereda  valen till nästkommande . 

förbundsmöte. Som hedersmedlemmar i DHR utsågs Bengt Lindqvist, mångårigt verksam 

inom funktionshinderrörelsen och som biträdande socialminister i en socialdemokratisk  

regering och Bengt Westerberg folkpartistisk socialminister i en borgerlig regering.  

Båda kan sägas vara förgrundsgestalterna bakom den rättighetslagstiftning för 

personer med funktionshinder som trots kvarstående brister innebär stora framsteg på 

området. 
 

Ett stort antal motioner hade väckts av medlemmar i DHR Skåne.  

Landskronaavdelningen vann bifall till sitt förslag om förbättring av  

kontaktuppgifterna i medlemsregistret.  Jan Gadd, Landskrona hade väckt tio 

motioner och fick bifall till motioner angående valperioden, eventuell stadge- 

ändring för den sociala verksamheten inom en avdelning, nätverk/arbetsgrupper och  

förbundsavgiften.  

Thyra Andersson, Lund vann bifall till sin och Malmöavdelningens motion om  

trygghetsinsatser för äldre med funktionsnedsättning och Lundaavdelningen till en 

motion om sänkt medlemsavgift. 

 

Nedan följer undertecknads anförande och yrkanden vid förbundsmötet. 

 

Punkt 15 - Organisation 2014 

Bengt Silfverstrand, Skåne Läns Distrikt 

DHR-vänner! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbundets ordförande Maria Johansson har på ett föredömligt sätt i praktisk handling 

och med starkt engagemang påvisat betydelsen av ett aktivt påtryckningsarbete 

gentemot det politiska systemet på riksnivå. 

Det gäller för oss på regional och lokal nivå att arbeta i samma anda och med samma 

engagemang och energi. 

För att detta ska vara möjligt krävs att distrikten får ha kvar ett starkt samordnande 

ansvar för avdelningar som inte minst på grund av medlemsutvecklingen arbetar 

under vitt skilda förutsättningar.  Det är trots allt närmare mellan Ängelholm och 

Malmö än mellan Ängelholm och Stockholm för att anlägga ett sydsvenskt perspektiv 

som jag dock tror är relevant för landet som helhet 

Medlemmen ska stå i fokus heter det i den nya organisationsplanen.  Ja, förvisso, 

men om vi vill motverka bestående skillnader i tillgängligheten och stärka 

folkrörelsearbetet så kan detta bara ske genom människor som samverkar i 

avdelningar och i distrikt. 

Förslaget till ny organisation har många förtjänster men behöver enligt 

Skånedistriktets uppfattning på vissa punkter förändras, förstärkas och kompletteras. 

 

1. Att kunna vara medlem i flera avdelningar men bara betala en avgift till förbundet 

är positivt, men vi anser att rösträtt i val till förbundsmötet bara ska gälla i den 

avdelning där man är huvudmedlem.  Svar från förbundet:  Då det gäller val i 

förbundssammanhang så har varje medlem endast en röst.  Det gäller även vid 

val av ombud till förbundsmöte. 

 

2. Det är inte realistiskt att tro att avdelningarna ska kunna stärka distriktets ekonomi 

genom att betala avgifter dit.  Vi har frågat och fått kalla handen från praktiskt taget 

alla avdelningar. Därför yrkar vi att ekonomiskt stöd från förbundet även framöver sk 

utgå till distrikten. Bifall.  Förbundsmötet biföll med förkrossande majoritet ett 

förslag om att 25 kronor av den totala medlemsavgiften på 300 kronor ska gå till 

distriktet och 25 kronor till avdelningen. 

 

3. Vi anser vidare att distrikten ska ha kvar sin samordnande funktion gentemot 

avdelningarna. Erfarenheterna visar att detta är av stor betydelse i påtryckningsarbetet 

mot politikerna på såväl regional som på lokal nivå. Bifall.  Förbundsmötet biföll 

med förkrossande majoritet förslaget. 

 

4. Vi bejakar att ombud till förbundsmötet ska ske direkt via internet respektive via 

brev.  Mot bakgrund av hur vår medlemskår de facto är sammansatt, med många 

äldre medlemmar, måste detta enligt vår uppfattning kompletteras med en möjlighet 

att rösta på medlemsmöte.  Bifall.  Förbundsmötet biföll med förkrossande majoritet 

förslaget. 

 

 

Bengt Silfverstrand 

Ordförande i DHR Skåne Läns Distrikt 

 


