Protokoll styrelsemöte Med lagen som verktyg ideell förening
29 juni 2017 kl. 17-19.
Närvarande: Adolf, Johanna, Andrea, Stellan, Ola.
1. Mötet öppnas av ordförande Adolf.
2. Johanna väljs till mötesordförande.
3. Ola väljs till protokollförare.
4. Andrea väljs till protokolljusterare.
5. Beslut om eventuellt stöd i enskilda ärenden läggs till dagordningen i anslutning till
genomgång av de enskilda ärendena.
6. Dagordningen godkänns.
7. Föregående protokoll godkänns.
8. Styrelserapport hanteras vartefter de olika punkterna på dagordningen avhandlas. Punkten
beslutas tas bort från dagordningarna.
9. Uppdatering om rättsläget; domen i fallet DO mot Vara kommun har överklagats av båda
parterna till Göta hovrätt, undantaget från förbudet mot diskriminering i form av bristande
tillgänglighet för företag med mindre än tio anställda har föreslagits tas bort och regeringen
har skickat förslaget på lagrådsremiss, och DO har DO-anmälts för bristande tillgänglighet,
vilket uppmärksammats i media – Adolf har kontaktat Anna Bergholtz som DO-anmält DO –
Ola har kontakt med henne och ska efter semestrarna prata om möjligheter att driva fallet
rättsligt.
10. Ärenderapport samt beslut om eventuellt stöd:
- Ärende 2, inget nytt.
- Ärende 3, Adolf och ombudet har fortfarande inte träffats, men avser göra det.
- Ärende 5, Klienten vill inte att föreningen driver ärendet vidare. Ärendet avslutas.
Rättsutredningen som finns kan vara användbar i eventuella liknande fall framöver.
Lärdom: Fullmakt ska skrivas tidigt i kontakten med klienten för att undvika
oklarheter om syftet med att ärendet utreds och arbetsordningen, samt att utredaren
lättare ska kunna begära ut underlag under ärendets utredning. Fullmakterna skrivs för
en jurist som kan överlåta fullmakten till annan jurist.
- Ärende 6, Johanna kontaktar Stefan om att kontakta Finn. I augusti ska vi ha ett svar,
och en rättsutredare utsedd.
- Ärende 7, Utredaren har meddelat att utredning kommer lämnas senast den 4 juli.
Fullmakt ska inhämtas, Stellan ställer upp som ombud och Andrea och Ola informerar
om arbetet. Ola, Andrea och Stellan tar fram en uppdaterad mall till fullmakt till
MLSV. Tidsplan: en mailkonversation i augusti om hur vi går vidare med ärendet om
det inte hålls ett fysiskt styrelsemöte då.
- Ärende 8, KT har skickat handlingarna till Erik Roshagen, biträdande jurist på Fridh
advokatbyrå i Malmö. Erik kommer undersöka alla möjliga försäkringslösningar,
rättshjälp, mm. Styrelsen beslutar att lämna ett bud om 10 000 kr i ersättning till
ombudet för att ta fallet.

- Ärende 9, Projekt Parallelltalan 2017. Allmän utredning finns, och planeras bli tre
klientanpassade utredningar samt rättsprocesser under hösten 2017. Möte med
Dyslexiförbundet 30 maj 2017, och klientefterlysning har gått ut. Två anmälningar har
hittills kommit in till styrelsen. Samordning sker under sommaren och ett möte är
planerat med de andra aktörerna i september.
- Ärende 10, utredning klar i september.
11. Eventuella nya ärenden och beslut
- Bristande tillgänglighet vid postombud. Ola följer ärendet som utredes av
juridikstuderande under sommaren.
- Kränkande löneutveckling inom Arbetsförmedlingen. Ola följer ärendet som utredes
av juridikstuderande under sommaren.
- Avsaknad av anpassning under examination/tenta vid universitet. Andrea fortsätter
kontakten med anmälaren för att lättare kunna avgöra om det finns anledningar att
fortsätta utreda fallet.
- Sjukresor dyrare med färdtjänst, styrelsen avvaktar med beslut tills mer information
presenteras för den.
12. Ekonomisk rapport
- Kontot har 71 783 kr den 27 juni 2017.
- Medlemsavgifter/stödmedlemskap. Adolf har skrivit brev. Ola kollar på
stödmedlemslista för utskick.
13. Styrelseadministration, arbetssätt och övergripande planering
- Hemsida och sociala medier – uppdatering av info, och utveckling av digital närvaro.
Behov av att uppdatera hemsidan med info om ärendehantering och fullmakter.
Offentliga handlingar hos domstol. Annan publicitet utanför det rent rättsliga, då
behövs annat samtycke/särskild fullmakt. Andrea tar fram ny information till nästa
styrelsemöte.
- Läsare av utredningar: Andrea, Stellan, Ola, Eberhard, ev. Johanna vid MmD.
Styrelsen konstaterar att beslut om ersättning till ombud och kostnader i ett enskilt
ärende kan fattas av styrelsen per capsulam via mail om det behövs mellan
styrelsemöten.
14. Datum för nästa möte ska sökas via Doodle, ev. tidigt i augusti.
15. Mötet avslutas kl. 19.45.
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