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Protokoll från årsmöte i föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) 
den 7 april 2016 

  

 
1. Årsmötets öppnande 

 
Adolf Ratzka hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

2. Fastställande av röstlängd 
 
Röstlängden fastställs till 15 röstberättigade deltagare. 
 

3. Val av ordförande, protokollförare och justerare 
 
Till mötesordförande föreslås Tiina Nummi-Södergren. Tiina har dock blivit försenad och Adolf föreslås till 
mötesordförande till dess att Tiina anländer.  
Beslut: Adolf och Tiina väljs till mötesordförande. 
 
Till protokollförare föreslås Linda Robertsson 
Beslut: Linda väljs som protokollförare. 
 
Till justerare föreslås Karin Westlund.  
Beslut: Karin väljs som justerare. 
 

4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna 
 
Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut senast 45 dagar innan årsmötesdagen. Kallelsen skickades ut den 8/2. 
Beslut: Det konstateras att kallelse skett i enlighet med stadgarna.  
 

5. Fastställande av dagordning 
 
Genomgång av dagordningen som hade skickats ut i förväg. Två övriga frågor föreslås som tillägg: 
 Presentation av ILIs Arvsfondsfinansierade projekt med samma namn som föreningen ”Med lagen som 

verktyg”, av projektledare Paul Lappalainen. 
 Presentation av HSOs Arvsfondsfinansierade projekt ”Från snack till verkstad”, av projektledare Lars 

Lindberg. 
Beslut: Dagordningen fastställs med ovanstående tillägg. 
 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Medlemmen Barbro Carlsson läser upp verksamhetsberättelsens olika avsnitt med möjlighet att 
kommentera och fråga.  
 
Stellan Gärde redogör för föreningens nuvarande rättsärenden och de som finns på förslag.  
 
Nuvarande rättsärenden:  
 Uppsägning av försäkring: Krav på uppsägning per telefon. Diskriminering av personer med 

hörselnedsättning/döva. En klagande finns och en jurist har åtagit sig att driva fallet pro bono.  
 Integritetskränkning vid behovsbedömning: En klagande saknas men föreningen har ändå valt att 

initiera en rättsutredning för att bedöma rättsliga grunder och vad en sådan process skulle kunna 
förväntas innebära för en klagande. Föreningen har vetskap om personer som har drabbats men innan 
någon klagande tillfrågas ska Rättsnätverket ge underlag för vad det kan innebära så att personen i 
förväg kan ta ställning till ev. risk för ytterligare integritetskränkning i själva domstolsprocessen.  
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 Otillgänglighet på Kungliga slottet i Stockholm: Personer som använder rullstol kan inte besöka alla 
rum som är öppna för allmänheten. En klagande finns och Diskrimineringsbyrån i Stockholm har åtagit 
sig att utreda fallet pro bono.  

 Otillgänglighet på Fyrishov (bad- och sportanläggning i Uppsala):  En lång rad av otillgängliga 
utrymmen finns dokumenterade och redan kommunicerade till anläggningen men utan att någonting 
har åtgärdats. En klagande finns. Ärendet ska gå vidare till Rättsnätverket.  

 Färdtjänst i Uppsala: Diskriminerande bokningstider och priser. Ev. även diskriminerande bemötande. 
En klagande finns. Ärendet ska gå vidare till Rättsnätverket.  

 
Rättsärenden på förslag:  
 Otillgänglighet i svenska domstolar: Principiellt viktigt eftersom domstolsväsendet ju finns till för att 

värna människors rättigheter och rättsliga principer. Föreningen ämnar kontakta RTP som tidigare har 
undersökt frågan och även be Rättsnätverket om en bedömning av rättsliga grunder.  

 Åldersdiskriminerande bedömning av kommuninsatser: En klagande finns.  Ärendet har tidigare drivits 
i flera instanser i det svenska domstolsväsendet. Eftersom alla inhemska rättsmedel har uttömts så 
funderar föreningen på att anta fallet och väcka talan i Europadomstolen. Ärendet ska då först gå 
vidare till Rättsnätverket.  

 Nekat tillträde till lokal pga medföljande ledarhund: Föreningen har vetskap om personer som har 
drabbats och ämnar ta kontakt med en möjlig klagande och om hen vill, låta ärendet gå vidare till 
Rättsnätverket.  

 
Vid fortsatt genomgång av verksamhetsberättelsen nämns frågan om föreningens administration. 
Diskussion om denna tas under punkt 11 nedan.  
 
Beslut: Föreningens verksamhetsberättelse godkänns.  
 

7. Föredragning av ekonomisk redovisning 
 
Adolf redogör för föreningens resultaträkning och balansräkning, som har skickats ut i förväg.  
 

8. Föredragning av revisionsberättelse 
 
Karin Westlund, en av två föreningsrevisorer, läser revisionsberättelsen. I den redogörs för den granskning 
som har genomförts. Eftersom det inte har framkommit någon anledning till anmärkning föreslås att 
årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Beslut: Årsmötet godkänner föreningens ekonomiska redovisning och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 

10. Motioner  (inga motioner kom in) 
 
I kallelsen som skickades ut den 8 februari uppmärksammades föreningens medlemmar om senaste datum 
att presentera motioner. Inga motioner har inkommit. Adolf uttrycker en önskan om att medlemmarna 
inför nästa årsmöte gör det eftersom motioner visar på medlemmarnas engagemang och intresse av att 
påverka föreningens verksamhet.  
 

11. Förslag från styrelsen 
 
Frågan om föreningens administration och behov av avlastning tas upp. Föreningen saknar medel för att 
avlöna administrativ personal. Adolf presenterar ett förslag som styrelsen har diskuterat (men som inte 
ännu är färdigt) där man ämnar efterfråga ideella krafter från medlemmar för avgränsade administrativa- 
och andra uppgifter för att avlasta styrelsen. Några spontana reaktioner och förslag yttras men inga beslut 
tas i frågan. Styrelsen ämnar diskutera frågan vidare och ev. skicka ut förslag till medlemmarna framgent.   
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12. Föredragning av verksamhetsplan 
 
Vid denna punkt har Tiina anlänt och övertar mötesordförandeskapet. Styrelsen har inte sammanställt 
någon skriftlig verksamhetsplan utan gör istället, genom Adolf, en muntlig framställning av årets planerade 
verksamhet.  
 
Som huvudsaklig verksamhet nämns föreningens rättsärenden. Antagna ärenden ska drivas vidare förutsatt 
att det är de klagandes vilja och föreslagna och nya ärenden ska utredas och ev. antas.  
 
Föreningens opinionsbildande/utbildande verksamhet diskuteras genom ett specifikt förslag från styrelsen. 
Detta förslag har även att göra med föreningens framtida ekonomi och behov av att ev. anlita administrativ 
personal. Planen är att anordna seminarier om föreningens pågående rättsfall, både under själva processen 
och efter ett slutligt domslut eller förlikning. Till dessa seminarier skulle jurister, representanter, 
medlemmar och andra intresserade att bjudas in för att både bidra till och dra lärdomar från processerna. 
Tanken är att föreningen då skulle ta betalt för dessa. Ordet är fritt och flera mötesdeltagare ger positiv 
respons till förslaget. Några av de kompletterande förslag/idéer/tankar som uttrycks är: 
- använda dessa seminarier för att ”marknadsföra” föreningen och dess verksamhet, och användas i 

påverkansarbete, 
- användas för att sprida kunskaper om rättigheter och hur lagen kan användas som verktyg för att de ska 

tillgodoses, 
- föreningen skulle också kunna anordna särskilda medlemsmöten i syfte att informera om pågående fall 

såväl som lobba för att UNCRPD ska antas som svensk lag, 
- viktigt att nå utanför medlemskretsen och lyfta de medborgerliga rättigheterna, visa att man kan anmäla 

och driva fall av diskriminering och hur det går till, att uppmuntra till att överklaga beslut eller domar, 
att motivera människor att våga använda lagen som verktyg,  

- viktigt att tillgängliggöra föreningens möten via skype bl.a. för att möjliggöra för deltagande utanför 
Stockholmsområdet. 
 

Tiina sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns god uppslutning bakom förslaget. Inga 
invändningar till presenterad verksamhetsplan uttrycks. 
 
Beslut: Årsmötet ställer sig bakom den presenterade verksamhetsplanen med de kompletterande förslag 
som har uttryckts.  
 

13. Fastställande av medlemsavgifter 
 

Styrelsen föreslår att nuvarande medlemsavgift, inkl. avgift för stödmedlemskap, bibehålls. Dvs. 250:-
/kalenderår för röstberättigade ordinarie medlemmar och ett minimum om 3 000:-/kalenderår för 
stödmedlemskap för organisationer, företag eller andra aktörer. Det föreslås även fortsättningsvis att det 
ska stå var och en fritt att bidra med en gåva av valfritt belopp. De stödmedlemmar och enskilda donatorer 
som så önskar, listas på http://mlsv.se/stodmedlemmar-och-donatorer/. 
 
Beslut: Medlemsavgifterna bibehålls enligt ovanstående.  
 

14. Val av styrelseordförande 
 
Valberedningen, som har bestått av Maria Johansson (sammankallande), Tiina Nummi-Södergren och Jonas 
Franksson presenterar sitt förslag till ny styrelse. Underlag presenteras skriftligen såväl som muntligen av 
Maria och Tiina.  
 
Vid årsmötet 2016 valdes, i enlighet med stadgarna, ordförande och kassör på ett år och ledamöter och 
suppleanter på två år. Under året har ledamot, Susanne Berg, och en suppleant, Jessica Smaaland, valt att 
lämna sina uppdrag, varför två fyllnadsval ska göras. Se punkt 18. nedan om valberedningens 
rekommendation till nästa valberedning inför 2017 års val av styrelse. 
  

http://mlsv.se/stodmedlemmar-och-donatorer/
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Valberedningen föreslår omval av Adolf Ratzka för ytterligare ett år.  
Beslut: Adolf omväljs för ett år, till 2017.  
 

15. Val av kassör 
 

Valberedningen föreslår omval av Sebastian Ferrer för ytterligare ett år. 
Beslut: Sebastian omväljs för ett år, till 2017. 
 

16. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 
 
Lars Lindberg och Stellan Gärde valdes 2016 för 2 år och kvarstår.  
 
Valberedningen föreslår Johanna Andersson som ny ordinarie ledamot för ett år (se punkt 14. ovan om 
fyllnadsval). Maria presenterar Johanna, som också finns på plats på mötet.  
Beslut: Johanna väljs för ett år, till 2017.  
 

17. Val av suppleanter till styrelsen 
 

Peter Cederholm och Hans Filipsson valdes 2016 för 2 år och kvarstår. 
 
Valberedningen föreslår Wenche Willumsen som ny suppleant för ett år (se punkt 14. ovan om fyllnadsval). 
Maria presenterar Wenche.  
Beslut: Wenche väljs för ett år, till 2017.  
 

18. Val av valberedning 
 
Valberedningen rekommenderar kommande valberedning att, inför årsmötet 2017 då alla står för omval, 
lägga ett förslag där hälften av ledamöterna och suppleanterna väljs på två år och hälften på ett år – detta 
för att uppnå den saxning som stadgarna anger. Valberedningen rekommenderar vidare kommande 
valberedning att eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen.  
 
Ordet är fritt och det föreslås omval av Maria, Tiina och Jonas. Jonas har tidigare tillfrågats och kan tänka 
sig att kvarstå, så också Maria och Tiina.  
Beslut: Maria, Tiina och Jonas omväljs. Maria är sammankallande.  
 

19. Val av revisorer 
 
Valberedningen föreslår omval av Barbro Carlsson och Karin Westlund för ett år. Båda kan tänka sig att 
kvarstå.  
Beslut: Barbro och Karin omväljs för ett år, till 2017, båda som ordinarie. 
 

20. Övriga frågor 
 
 Paul Lappalainen, projektledare för ILIs Arvsfondsfinansierade projekt med samma namn som 

föreningen ”Med lagen som verktyg”, presenterar projektets planerade verksamhet. Projektet har 
precis startat och kommer att pågå i 3 år. Verksamheten kommer att samverka med och komplettera 
både HSOs projekt och föreningens MLSV verksamhet. Se vidare 
http://www.independentliving.org/docs14/lagen-som-verktyg-projekt.html 
 

 Lars Lindberg, projektledare för HSOs Arvsfondsfinansierade projekt ”Från snack till verkstad”, 
presenterar projektets pågående verksamhet. Även det projektet är i ett initialt skede. När det gäller 
samverkan med ILIs projekt så nämner Lars att de bland annat kommer att anordna ett gemensamt 
seminarium på årets MR-dagarna, som äger rum i Malmö den 17-19 november.  
Se vidare http://www.hso.se/Projektsida/Fran-snack-till-verkstad/ 

 

http://www.independentliving.org/docs14/lagen-som-verktyg-projekt.html
http://www.hso.se/Projektsida/Fran-snack-till-verkstad/
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Under den efterföljande diskussionen föreslås att information om de båda projekten såväl som dess 
kommande evenemang bör publiceras på föreningens hemsida.  
Beslut: Rapporteringen och förslaget ovan godkänns.  
 

21. Årsmötets avslutande 
 
Tiina tackar för förtroendet och lämnar över till Adolf. Adolf tackar Tiina och samtliga deltagare i mötet.  
 
 
 
Farsta, 2016-04-12 
 
Mötessekreterare: Justerare:  
 
 
 
      
Linda Robertsson Karin Westlund  
 
 
 


