Styrelsemöte i Föreningen MLSV 2015-10-29

Närvarande: Susanne Berg, Peter Cederholm, Lars Lindberg, Sebastian Ferrer, Hans Filipsson (per
telefon), Adolf Ratzka (t.o.m. punkt 7), Jessica Småland (t.o.m. punkt 6), Linda Robertsson
(ej styrelsemedlem)

1. Val av mötesordförande och protokollförare
Susanne utsågs till ordförande för mötet. Linda utsågs till protokollförare.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med två tillägg:
Punkt 3. Information om ILIs beviljade projekt Med lagen som verktyg
Punkt 10. Övriga fråga. Frågan om ”Easy-win” rättsfall som Peter har skickat ut inför mötet samt
visande av otillgänglighetsfilm.
3. Uppföljning av föregående mötesprotokoll
Protokollet lades till handlingarna och de uppgifter som fördelades på förra mötet följs upp under
respektive punkt nedan.
4. Information om ILIs beviljade projekt Med lagen som verktyg
Adolf informerade kort om att Allmänna Arvsfonden har beviljat projektmedel till ILI för projektet
Med lagen som verktyg. Projektet kommer att komplettera den verksamhet som den ideella
föreningen Med lagen som verktyg bedriver och en viss form av samordning och utbyte av
information kommer att kunna ske. Projektets verksamhet innefattar framför allt utbildande- och
informationsinsatser. Projektet kommer inte att driva juridiska processer eller ge individuell
rådgivning om rättsfall. Projektbeskrivningen har skickats ut till styrelsemedlemmarna inför dagens
möte.
5. Medlemsmötet den 26 november
Den stora salen på STIL är bokad fr. kl. 17:30 den 26 november och mötet beräknas ta ca 2 timmar.
Diskussion om vad mötet ska innehålla. Det konstaterades att mötet bör ha en positiv ton. Mötet var
inte helt överens om huruvida enskilda fall ska presenteras. Se vidare punkt 6 nedan.
Beslut om mötesagenda:
1) Presentation av DO
2) Presentation om ILIs projekt (AR)
3) Presentation om HSOs projekt (LL)
4) Introduktion till diskussion om rättsfall. Presentera hur styrelsen tänker när det gäller vilken typ av
fall som föreningen kan åta sig (t ex inte SoL-fall) och eventuellt presentera något fall som är på gång
att drivas / inkomna anmälningar / presentera exempel e. dyl.
5) Diskussion
→ Adolf bjuder in någon från DO till mötet (snarast)
→ Susanne och Adolf skriver inbjudan (så fort DO har bekräftat)
→ Linda skickar ut till alla medlemmar och den lista på ”redan involverade” som använts vid
föreningens bildande. Utskicket går inte ut till fler än så eftersom det är ett medlemsmöte.

6. Rättsfall
Det konstaterades att de uppgifter som fördelades vid föregående styrelsemöte om tillägg av
information om fall och analys och beslut om vilka föreningen ska gå vidare med, inte har fullgjorts.
Istället diskuterades igen vilken typ av fall som föreningen bör åta sig.
Hans berättade om Fyrishov och de diskussioner som har förts under många års tid. Troligtvis
kommer fallet att drivas vidare och det skulle kunna göras genom föreningen. Fördelen är att det
redan har kommit långt och att allt är dokumenterat. Peter berättade om situationen på
Biblioteksgatan med trappor till de flesta entréerna. Även där finns otillgängligheten dokumenterad.
Adolf berättade om att svenska muséers tillgänglighet redan finns angivet svart på vitt (se öppna
jämförelser på www.mfd.se) så där bör finnas goda möjligheter att testa, anmäla och driva vidare.
Föreningen bör prioritera fall som:
- har symboliskt värde
- är öppna för allmänheten
- bekostas med skattemedel
- tillgängligheten går att åtgärda med skäliga anpassningar
- gärna i Stockholm
Det beslutades att föreningen bör börja med muséerna. Hans går vidare med Fyrishovfallet ändå och
det kan knytas till föreningen i ett senare skede.
Hemuppgift för alla med deadline den 6/11:
→ Adolf mailar över listan om muséerna.
→ Läs på och ge förslag på vilket museum som bör testas först (1-3 nomineringar, mailas till hela
styrelsen, ange varför). Det ska finnas uppenbar brist på skälig anpassning. Bäst är om flera testar och
anmäler samma museum.
→ Beslut tas per mail.
→ Var och en går dit och testar/dokumenterar.
7. Hemsidan och hemsidans spridning
Hans har inför mötet mailat förslag på hur föreningen bör gå vidare med hemsidan. Ingen lade fram
några konkreta förslag. Det diskuterades hur både ILIs och HSOs projekt och respektive hemsidor kan
komplettera föreningens hemsida och hur de skulle kunna kopplas samman.
Det beslutades att hemsidan ska åtgärdas/byggas upp i två steg där det första är en ”quick and dirty
fix”, vilket Hans tog på sig att åtgärda enligt de kommentarer han skickade i juni.
Nästa steg att bygga upp sidan ytterligare bör det bildas en arbetsgrupp för. Philip som kommer att
arbeta med ILI-projektets hemsida har meddelat att han är villig att ingå i en kommande arbetsgrupp
för föreningens hemsida.
→ Hans åtgärdar så mycket som möjligt innan den 5/11 och fortsätter därefter någon vecka senare.
8. Fördelning av arbetet inom styrelsen
För att kunna fördela arbetet behövs tydliggöras vilka uppgifter det gäller. Diskussionen påbörjades
men slutfördes inte pga tidsbrist. De uppgifter som nämndes var:
- Utåtriktat arbete/information t ex nyhetsbrev
- Medlemsrekrytering
- Förfrågningar utifrån om intervjuer e dyl.
- Uppmuntra folk att anmäla fall
- Samordna arbetet med rättsfallen

→ Utåtriktad informationssatsning skjuts på framtiden, när mer information finns att sprida.
→ Susanne åtog sig att skriva nyhetsbrev, varannan månad, med start tidigast i januari 2016.
→ Hans tog på sig att påbörja FB-sidan (tillsammans med Jessica) och ta tillvara på sändlistor från
Marschen för tillgänglighet och Anmälningstjänsten inför kommande utåtriktad satsning.
→ Alla bör bidra med sina respektive kontakter och kanaler för spridning av information.
→ I framtiden bör en arbetsgrupp bildas för att samordna arbetet med rättsfallen men i nuläget bör
hela styrelsen ta gemensamt beslut.
9. Hur kan vi hitta fler som arbetar för föreningen?
→ Till den kommande arbetsgruppen för samordning av rättsfall ska medlemmar bjudas in att
medverka.
→ Fördelning av ytterligare uppgifter, inklusive hur medlemmar kan engageras, skjuts fram till dess
att verksamheten har kommit igång ordentligt.
10. Övriga frågor
Diskussionen om Easy-win rättsfall nämndes under punkt 6 ovan. På grund av den sena timmen
bordlades visningen av film till nästkommande styrelsemöte.
11. Nästa styrelsemöte
Diskussion och beslut om rättsfall sker per mail inom kommande vecka.
Nästa möte blir medlemsmötet den 26 november kl. 17:30.
Nästa styrelsemöte blir den 30 november kl. 16:00.
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