Protokoll styrelsemöte Med lagen som verktyg ideell förening 19
oktober 2017 kl. 18-20, Funktionsrätt Sveriges lokaler.
Närvarande: Adolf, Andrea, Emil, Sebastian, Hans och Ola.
1. Mötet öppnas 18:13.
2. Adolf väljs till mötesordförande
3. Ola skriver protokoll
4. Hans väljs till protokolljusterare.
5. Tillägg till dagordningen: Varför har inga stämningar ägt rum ännu, medlemsansökningar,
Anmälningstjänsten, LSV eller MLSV och reseersättning. Frågorna behandlas löpande, med
undantag för Anmälningstjänsten som behandlas under övriga frågor.
6. Dagordningen godkänns med tilläggen i punkt 5.
7. Uppföljning från tidigare möten
- Föregående protokoll godkänns utan kommentar.
- Fullmaktsmall. Diskussion om hur och varför det är en förutsättning för process
och framgångsrik utredning med rättegångsfullmakt. Mallen antas av mötet.
- Information till hemsidan. Texten i bilagan har lagts upp på hemsidan och
godkänns av mötet. Beslut om att ta fram en text om praktikanter till hemsidan
med inspiration från annonsen som projektet har på Juridicum på SU. Emil tar
kontakt med Plugga lika, både för föreningens och projektets räkning, och tar fram
en sådan text. Hemsidan och Facebooksidan heter Lagen som verktyg eftersom
det är kortare. Formellt står det i ansökan mm MLSV. En skillnad är att projektet
i det löpande kallar sig för LSV, och föreningen MLSV, vilket visar på en viss
skillnad mellan dem i formell mening.
- Medlemsavgifter/stödmedlemskap. Sebastian tar fram rutiner för hantering av
medlemskap, stödmedlemskap och avgifter till ett senare möte, samt tar på sig att
skicka påminnelse om medlems- och stödmedlemskapsavgifter till
medlemmarna. Ola skickar aktuella mailadresser till Sebastian. Styrelsen beslutar
att ansökningar ska gå till info@mlsv.se. Hans tar på sig att bevaka mailen och
vidarebefordra mail till styrelsen.
- Förslag till ny organisation. Skrivelsen diskuteras, och mötet beslutar att
föreningen kan ställa sig bakom skriften och de bakomliggande tankarna.
Finansiering konstateras vara en stor fråga, och föreningen planerar att prata med
enskilda förbund om möjligheter till samarbete och finansiering. Andrea
understryker att hon inte deltar i detta beslut eftersom det inte är formellt klart att
Funktionsrätt Sverige ställer sig bakom idén, och att Från snack till verkstad inte

har utvecklat färdigt sina planer för överlevnad. Mötet beslutar däremot enhälligt
att arbeta med finansieringsfråga framöver.
8. Ekonomisk rapport.
Sebastian redogjorde för transaktionerna som skett sedan förra mötet. Föreningen
har 74 783 kr på kontot den 18 oktober. Endast 23 medlemmar har betalt
medlemsavgiften i år, och ingen stödmedlem förutom den nya. Rapporten
godkänns av styrelsen. Se även p. 7 ovan för beslut om förbättrade rutiner. Frågan
om att ta fram en budget inför årsmötet nästa år berördes och styrelsen ställer sig
bakom avsikten. Hans tar på sig att vara behjälplig med vissa utskick.
Reseersättning kan betalas ut enligt principbeslut från styrelsen tidigare i år om
ledamot eller suppleant reser från lång distans.
9. Ärenderapport
Ärendeöversikten har skickats ut innan mötet, och om någon har frågor kan de
mailas till exempelvis Ola eller Stellan. Diskussion om ärendena 7 och 8.
Diskussion om huruvida ärenden som misslyckats, dvs inte lett till en
domstolsprocess, ska avslutas eller sättas på en vilandelista. Kansliet samlar
information om ärendena, så även om de inte arbetas aktivt med så finns material
bevarat. Om nya klienter eller bättre förutsättningar för process skulle infinna sig
hindrar inget att ärendet återupptas eller ges högre prioritet. Frågan om varför inga
stämningar lämnats in är en befogad, men svårbesvarad fråga. Olika faktorer har
gjort att föreningen inte förmått så ännu. Dock är flera ärenden mycket nära, och
olika saker behöver klaffa i de respektive ärendena.
10. Inga nya ärenden och beslut på detta möte.
11. Aktivitetsplanering
11 december planeras ett medlemsmöte likt det 14 mars i år, vilket blev mycket
lyckat.
12. Projektet Lagen som verktyg
Se hemsidan och Facebook för uppdateringar. Styrelsen uppmanas kontakta
kansliet om det finns fler fall att utreda.
13. Övriga frågor
Flera texter på Anmälningstjänsten bör uppdateras. Hans och kansliet samarbetar.
14. Datum för nästa möte
23 november föreslås. Medlemsaktivitet planeras den 11 december kvällstid. Ev.
styrelse även den 13 december om tillräckligt många kan. Fråga skickas via mail
till styrelsen från kansliet.
15. Adolf avslutar mötet kl. 20:05.
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