Protokoll från MLSV styrelsemöte 16 - 23 november 2016
Mötesordförande och protokollförare: Adolf
Tidigare protokoll från styrelsemöte den 23 augusti 2016 som finns på föreningens hemsida
gicks igenom. Inga synpunkter lämnades.
Rapporter
Föreningens bankkonto redovisades ha 87 000 kr den 14 november 2016.
Lista över medlemmarna som betalat 250 kr under 2016 redovisades.
Stöd lämnades av styrelsen för Rättsnätverkets arbete med föreningens ärenden.
Beslutsunderlaget bestod av faktura och rapport given av Stellan daterade 16 september som
Stellan skickade till styrelsen igen den 15 november. De ledamöter som tog ställning i ärendet
beslutade per epost att betala fakturan och be Stellan och projektetledningen att introducera
projektets jurist Ola Linder till arbetet med Rättsnätverket i framtiden.
Ärenden
Ärendet om tillgänglighet i Kungliga slottet
Adolfs ombud Carin Apelmo, jurist vid Byrån för lika rättigheter, var i början av november på
ett möte på Slottet med Slottets visningsansvarige, Statens fastighetsverk, Myndigheten för
delaktighet, och företagen Guldmann och Triden. Hon rapporterar "Sedan vi var där i juni har
Slottet köpt in trappgående lyftplattor som ska medföra att Rikssalen och Ordenssalen
kommer att bli tillgängliga även för elektriska rullstolar. Representanten från Guldmann ska
återkomma gällande ev. lösning(ar) för Slottskyrkan under november månad." De
styrelseledamöter som tog ställning i ärendet fann att Slottsförvaltningens uppenbara försök
att åtgärda bristen på tillgänglighet i nuläget försämrar föreningens position i ärendet
opinionsmässigt. Visserligen är exempelvis Slottskyrkan fortfarande inte tillgänglig för
användare av elrullstolar. Men Slottet och experter kan hävda att man uttömmt befintliga
lösningar. Det vi kan göra är att sprida nuvarande resultat av vårt arbete i Slottsärende för att
visa att vi åstadkommit en viss förbättring och att bevaka den tekniska utvecklingen i väntan
på en tillgänglighetslösning för Slottets svängda trappor.
Potentiellt ärende om mammografi mot Stockholms läns landsting
I början på sommaren fick Adolf en fråga av en väninna som uppmärksammade honom om ett
potentiellt fall kring mammografi där kvinnor som inte kan resa sig ur rullstolen erbjuds
ultraljudsundersökning som enligt tillgänglig forskning inte ersätter röntgenundersökning.
Eftersom hon har sedan dess inte engagerat sig mer trots uppmaningar från Adolfs sida ska
föreningen försöka hitta en annan kvinna i liknande situation.
Hemsidan och nyhetsbrev
Styrelsen hade positiva kommentarer om hemsidan där numera föreningen och projektet finns
enligt det förslag som Emil Erdtman la fram till styrelsen vid förra styrelsesammanträdet.
Planerade aktiviteter
Styrelsen beslöt att planera ett seminarium för medlemmar och intresserade om hur vi väljer
strategiska ärenden, vilka steg behövs för att börja. Vi kan illustrera dessa frågor genom våra
nuvarande ärenden. Ett annat förslag som diskuterades var att sprida vårt arbete och
möjligheter till juridisk hjälp.

Styrelseledamöterna påmindes om projektet MLSVs tvådagars konferens om drivandet av
strategiska rättsfall den 24 & 25 november.
Nästa möte
Ett e-post möte föreslogs strax före jul och ett fysiskt möte under januari utan att några datum
bestämdes.
Avslutning den 23 november.

