
Förslag till dagordning för styrelseesammanträdet 16 februari kl 14:00 

 

Formalia   val av mötesordf, protokollförare, justerare 

Godkännande av protokollet från förra möte 

 

Rapport STIL:s styrelsen beslöt stödja föreningen med 60 000 kr (för praktikant) 

 

Bordlagda punkter från förra styrelsemötet  

ärende Tvingat ”samtycke” vid behovsbedömning/-mätning 
 
Uppföljning från förra styrelsemötet 

ev. plan att starta en Rättighetsblogg till vilken olika organisationer kan knytas 
såväl som Rättsnätverket.  
 
Möjliga sätt att engagera fler ideella krafter diskuterades, t ex att adjungera 
personer till styrelsen och att bjuda in medlemmar för diskussion på (öppna) 
styrelsemöten.  
 
Styrelsen uppdras att undersöka i sina kontaktnät om intresse att engagera sig i 
föreningen, t ex ska  Stellan höra efter med Anders Karlsson, Lars hör efter 
med Isabella Hagnell på Stockholms Universitet och med Andrea Bondesson, 
HSO (även om hon vill ingå i Rättsnätverket) och Stellan hör efter med 
Juristkommissionens styrelse. 
 
Det beslutas att det på nästa styrelsemöte ska punktas ner ytterligare personer 
och organisationer att ta kontakt med och knyta till föreningen och formerna för 
öppna styrelsemöten där kunniga jurister och medlemmar kan delta i 
diskussioner om diskrimineringsärenden.  

 
Årsmötet: Datum för årsmötet blir torsdagen den 7 april kl. 17-19 i STILs lokaler. 
Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut senast 45 dagar innan årsmötesdagen 
och i den ska det framgå att ev. motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 
dagar innan årsmötesdagen. I god tid innan dess bör påminnelse gå ut till 
medlemmarna om medlemsavgift för 2016 samt att föreningens utskickslista bör 
utökas så att många fler än idag nås av informationen.  

 

Frågor från Hans: Mäkta vi med fler ärenden? 

 

 Fyrishov: Läste senaste protokollet. Där stod att kontakt med Anders Karlsson 

i "fallet Fyrishov" var etablerad. Det stämmer inte. Skrev tidigare i listan att jag 

_inte_ gjort det. Har nu mejlat honom utan att få svar än. Han har alltså inte 

tagit på sig det, och kan han inte det så skickar jag det gärna till 

Rättsnätverket. Går det att ändra i protokollet? 

 Ka vi verkligen lägga ut mötesprotokollen? 

 Angående Kungliga slottet: har vi ett faktiskt diskrimineringstillfälle att utgå 

ifrån? 

 Bör inte alla i styrelsen ha namn@mlsv.se-adresser. Det ser mer proffsigt ut 

tycker jag. 

mailto:namn@mlsv.se-adresser


 Hans vill ha ”justitia” på hemsidan 

 

 

Nya punkter 
 
- Ny punkt: Föreslår att utskick från föreningen bör gå från en och samma adresse, 

förslagsvisinfo@mlsv.se. Det ser mer seriöst ut och mottagaren blir inte förvirrad när det sänds mejl från 

flera personer.  

 

- Ny punkt: Ändring av formuleringarna i avtalet mellan Apply Human Rights och MLSV (ändrar inget i sak). 

Kommer skicka ett förslag senare i veckan. 

 

- Ny punkt: Trots att jag ser risker med att öppna för att ta emot nya fall nu i en uppstartsfas har jag ett 

potentiellt fall som jag tycker passar våra intentioner för tillfället. Jag nämnde på ett möte i våras att jag 

sökte någon som ville driva ett ärende mot Uppsala kommun angående deras färdtjänstsystem. Jag har nu 

hittat en person, Maria Mignell, och hon har blivit medlem. Saken gäller ffa tider (kan endast boka resor 06-

22) och kostnader (inget månads- eller årskort, hon betalar multum). 

 

- Justitia: Detta gäller inte hemsidan utan vår logotyp överhuvudtaget och är bara en tanke, men vi kan väl 

prata om det på mötet. 

 

- Kungliga slottet: Detta var en fråga, vilken redan besvarats av dig i listan. Alla vet vi ju att ett sådant måste 

till för att börja driva saken rättsligt. Punkten kan alltså strykas om ingen annan har något om det. 

 

Ny punkt: Fel om oss/STIL i myndighetsrapport 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mlsv.se

