
Förslag till dagordning till styrelsemöte för Med lagen som verktyg 

ideell förening 14 augusti 2017 kl. 16-18. 
 

Närvaro: Andrea, Johanna, Emil (projektet Lagen som verktyg) och Ola. 

 

Styrelsen är inte beslutsför vid mötet.  

 

Följande anteckningar innehåller inga beslut avseende styrelsens förvaltning. 

 

1. Mötet öppnas av vice ordförande Andrea. 

2. Andrea väljs till mötesordförande. 

3. Ola för protokoll 

4. Johanna justerar protokollet. 

5. Eventuella tillägg till dagordningen. Inga. 

6. Godkännande av dagordningen – ja. 

7. Föregående protokoll gås igenom och följs upp vartefter dagordningen jobbas genom.  

8. Rättsläget och pågående externa rättsprocesser 

 - Under sommaren har det inte hänt något i de rättsprocesser som styrelsen följer. 

- Information om att kommun lyckades driva fram åtgärd av enkelt avhjälpt hinder 

på högskola. Johnanna var anmälare till Västerås kommun, vilken drev saken mot 

Mälardalens högkola (ca 5 år sedan). Johanna ska återkomma till styrelsen med 

det material hon har gällande ärendet. 

9. Ekonomisk rapport 

 - Kontot. Ingen ny info sedan förra mötet. 

- Medlemsavgifter/stödmedlemskap. Ola har skickat de kontaktuppgifter 

föreningen har till Adolf. 

10. Ärenderapport och beslut i enskilda ärenden 

- Ärendena kommenteras kort, se ärendeöversikt. 

- Rättsutredning från Örebro Rättighetscenter har kommit om icke-fungerande 

hållplatsutrop i kollektivtrafiken. Busschaufförerna ska enligt länstrafiken ropa ut 

manuellt, men gör det inte alltid. Utredningen kommer fram till att det är skäligt 

att kräva manuella utrop och fungerande automatiska utrop. Det saknas däremot 

resonemang kring vem som är verksamhetsutövare i utredningen. Resonemang 

om skälighet behöver utredas ytterligare, särskilt praktiska och ekonomiska 

förutsättningar. Fråga om diskrimineringsersättningens storlek saknas.   

11. Eventuella nya ärenden och beslut 

- Avsaknad av anpassning under examination/tenta vid universitet. Andrea har 

pratat med anmälaren 14/8 2017. Hon vill ev. ta fallet vidare, eftersom hon vill få 

sin examen, och behöver därför fortfarande få stödet i undervisningen att fungera. 

Hänvisa fallet till ADB, alternativt söka bland våra kontakter för rättsutredning 

innan förfrågan till Rättsnätverket sker?  

 - Efterlysa: enkelt avhjälpt hinder för ett FT-mål? 



- Folkhögskola antog inte elev på grund av funktionsnedsättning. Emil berättade 

kort om fallet. Kort text behöver tas fram. 

12. Information och hemsidan.  

- Andrea har skrivit en del om föreningsinformation och fullmakt, och fortsätter 

det arbetet till nästa möte. Inför mötet hade Andrea mailat styrelsen om arbetet. 

13. Projektet Lagen som verktyg berättar om läget i verksamheten. Samordnar gärna utåtriktad 

verksamhet med föreningen. 

14. Planering inför hösten 

 - doodle med längre framförhållning styrelsemöten 

- Mötet deltagare ställer sig bakom bättre framförhållning i 

mötesplaneringen. 

- Mötet diskuterar om det vore bra att finna nya mötesrutiner med 

skype och strikt talarlista för att öka deltagandet. 

- Mötesmöjligheter på Neuroförbundet vid St Eriksplan eller hos 

Funktionsrätt Sverige i Sundbyberg. 

 - medlemsaktiviteter. Mötet ställer sig bakom målsättningen att ordna något.  

 - ärendehantering (fullmakt mm). Andrea, Stellan och Ola tittar vidare på det. 

- Fråga om att engagera jur. studs i utrednings- och rådgivningsarbete (inspiration 

från law clinics, rättspraktik). Skriv något på hemsidan? En ny förening för 

personer med funktionsnedsättning startas på SU Juridicum ikväll – bevaka vad 

som sker där. 

 - Diskussion kring förslaget om ny organisation. Bordläggs. 

15. Datum för nästa möte. Mitten/slutet av september en målsättning. 

16. Mötets avslutning 

 

 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Ola Linder (vid protokollet)  Johanna Andersson (justerar) 


