Protokoll styrelsemöte för Med lagen som verktyg ideell förening 23
november 2017 kl. 18-20, STILs lokaler.
Närvarande: Adolf Ratzka (ordförande), Jamie Bolling (verksamhetsledare ILI), Andrea
Bondesson (ledamot), Emil Erdtman (projektledare Lagen som verktyg), Stellan Gärde
(ledamot), Hans Filipsson (suppleant), och Ola Linder (adjungerad).
1. Mötet öppnas av Adolf.
2. Emil väljs till mötesordförande.
3. Ola väljs till protokollförare.
4. Adolf väljs till protokolljusterare.
5. Eventuella tillägg till dagordningen:
- Talerättsfonden.
6. Godkännande av dagordningen, med tillägg för punkt med Talerättsfonden som övrig fråga.
7. Uppföljning föregående protokoll:
- Hans: påminnelse om att det är bättre att använda info@mlsv.se än enskilda
mailadresser vid föreningsutskick. Hans och projektkansliet ska se över vilka som
har tillgång till den. Styrelsemailen verkar fungera väl för intern kommunika tio n
nu.
- Adolf: inför att nästa års medlemsavgift ska betalas är det bra att inte kalla dem
fakturor, utan istället medlemsavgift i utskicken. Detta möte är Sebastian (kassör)
inte närvarande, men det är viktigt att se till att det fungerar bättre nästa år. Mötet
önskar ta upp särskilt på nästa styrelsemöte när Sebastian är med hur
medlemsadministrationen ska hanteras.
- Medlemsavgifter/stödmedlemskap: fem stödmedlemmar och ett antal
medlemmar har betalt för 2017 sedan påminnelsen gick ut.
8. Ekonomisk rapport
- 91 533 kr 23/11-17.
9. Ärenderapport
Föreningens aktiva ärenden gicks igenom parallellt med diskussion om att avsätta medel för
deras tilltänkta processkostnader:
Ärende 3 (ansvarig MLSV Stefan Käll): Slottet. Rättsutredning klar. Ingen stämningsansöka n
inlämnad. BFLR har skrivit rättsutredning och utkast till stämningsansökan. Det externa
ombudet har haft kontakt med klienten om eventuella vägar framåt, pro bono-arbete är utlovat.

Klienten har erfarit ny kränkning i år, vilket inte är med i rättsutredningen. Beslut om att
avsätta medel: Föreningen avsätter 5000 kr för tilltänkta processkostnader.
Ärende 7 (ansvarig MLSV Andrea Bondesson): Bristande information på bussar inom
Länstrafiken i Örebro. Jurist vid Örebro rättighetscenter har utrett fallet. Advokat arbetar som
ombud i ärendet pro bono. Beslut om att avsätta medel: Föreningen avsätter 5000 kr för
tilltänkta processkostnader.
Ärende 8 (ansvarig MLSV Andrea Bondesson): Färdtjänsten i Helsingborg. ADB Helsingbor g
har utrett ärendet 16/5 2017. Utkast till stämningsansökan har tagits fram. Ersättningsfrå ga n
bör diskuteras i styrelsen. Nytt ombud eftersöks i Rättsnätverket. Beslut om medel:
Föreningen avsätter 10 000 kr som kan användas för prcesskostnader och resor för
ombuden om ansatsen att nå externa pro bono-jurister inte fungerar. Jamie känner en del
jurister, hon kollar om intresse finns.
Ärende 9 (ansvariga MLSV Stellan Gärde och Ola Linder): Projekt Parallelltalan 2017 om
dyslexidiskriminering vid de nationella proven tillsammans med ADBer och projektet Lagen
som verktyg. Allmän utredning finns, och planeras bli tre klientanpassade utredningar och
sedan rättsprocesser under hösten 2017. Möte med Dyslexiförbundet 30 maj 2017, och
klientefterlysning har gått ut. Två anmälningar har kommit in. Möte med MmD och GRC den
14 september i Göteborg. Fler potentiella klienter efterlyses. Beslut om medel avvaktas.
Ärende 10 (ansvarig Ola Linder): Diskriminerande reseförsäkringsvillkor. Ledsagares biljett
ersattes inte vid dödsfall i huvudmannens familj, trots att huvudmannens biljett ersattes. Ola
har utrett fallet (klar september) och har kontakt med klienten. Eventuell komplettering av
utredningen, annars kan den skickas på remiss till jurister. Beslut att skicka utredningen till
Eberhard Stuber m.fl. och att avsätta 5000 kr för tilltänkta processkostnader.
Ärende 11 AZ utreder bristande tillgänglighet för en klient vid ett postombud. Skickad till
Eberhard Stuber. Beslut: Att skicka ut utredningen till styrelsen, och att avsätta 5000 kr
för tilltänkta processkostnader.
Ärende 12 CG utreder kränkande löneutveckling inom Arbetsförmedlingen. Resultatbaserad
beräkning inom myndigheten missgynnar särskilt personer med funktionsnedsättning.
Rättsutredningen har skickats till Eberhard. Beslut att avsätta 5000 kr för tilltänkta
processkostnader.
Avslutat Ärende 5 om färdtjänsten i Uppsala: Hans ska efterlysa klienter som kan driva process
i ett liknande ärende. Styrelsen konstaterar att det är viktigt att dra nytta av tidigare arbete när
nya ärenden väljs ut.
Rutin för att söka klienter i föreningens kanaler bör tas fram. Exempelvis kan efterlysningar
ligga ute på hemsidan. Samtidigt är det viktigt att i ärendehanteringen skilja mellan pågående

ärenden och ärenden som de facto är vilande eller saknar klienter. Mötet röstar för. Andrea och
Emil ser över och uppdaterar ärendena på hemsidan.
Fråga om att maska utredningar och lägga ut på hemsidan: Mötet konstaterar att det ska vi göra
i vissa fall och att det är viktigt med varsamhet rörande personuppgifter mm. Syftet med att
lägga ut maskerade utredningar, eller information om utredningarna, är att lyfta rättsfrågor med
relevans för rättsutvecklingen och funktionshinderrörelsen, och att öka kunskapen
diskrimineringsrätten och strategiska avvägningar.
10. Eventuella nya ärenden och beslut
- Elev i grundskola med NPF som inte fått tillräckligt särskilt stöd och föräldrarna
har arbetat för det länge utan framgång. Byte av skola och föräldrarna var tydliga
med nya skolan om vad som behövdes, men ingenting förbättrades. Efter mycket
kamp har en ÅP tagits fram, men den brister eftersom det rätta underlaget inte
tagits upp; icke-kvalificerad utredning. Från snack till verkstad tog det inte
eftersom det inte finns
ett starkt CRPD-fokus enligt
Andrea.
Överklagandenämnden ska titta på ärendet; Andrea kollar med familjen och tar
fram kort sammanfattning och återkommer till styrelsen. Medskick från styrelsen:
fallet kan vara intressant, men att vidare utredning måste göras för att slutligt ta
ställning.
11. Aktivitetsplanering
- Medlemsmöte 11 december kl. 18.20 i Farsta: Motsvarande koncept som i mars,
vilket var lyckat. Tre cases ska presenteras och kommenteras av Maria Chöler,
Stellan Gärde och Andrea Bondesson. Emil tar fram korta sammanfattningar på
casen och skickar till panellisterna fredagen innan. Fråga lyftes om att få media
till mötet, och att eventuellt filma? Filmning var svårt att få ordnat senast från
kansliets sida. Plugga lika bjuds in av Emil.
- Möjlig aktivitet i jan/feb 2018 om internationell rätt och normhierarki inom MR
och funktionsfrågor för jurister, medlemmar och andra intresserade.
12. Projektet Lagen som verktyg
- Se hemsidan och nyhetsbrevet mm.
13. Övriga frågor
- Ny organisation. Korrespondens med Bengt Westerberg som är positiv, och
föreningen kan citera honom i frågan. FRS tycker det är intressant, men kommer
inte lägga resurser på arbetet för att få fram en verksamhet i dagsläget. Andrea
nämner att FRS vill ha ett tydligare förslag, men vill ha möjlighet att påverka
längre fram om det blir av. DHR tycker också att det är intressant, och vidare
kommunikation ska ske. Möte med Lars Lööw, bland annat framgick att företag i
USA har krav på sig att jobba med CSR, varefter MLSV skulle kunna närma sig
dessa för att på finansiering.

- Talerättsfonden: DO/Departementet/LO/Kvinnolobbyn har kontaktats, och
planerar att nå ut till FRS, Teskedsordern m.fl. Tanken är att förankra tanken om
fonden och att de kan sprida goda ord om fonden. MLSV kan, som andra
organisationer som jobbar mot diskriminering, få medel i enskilda fall för
kraftfulla rättsliga åtgärder om MLSV söker framöver. Mötet uttrycker ett stöd
för fondens verksamhet och den får citera ett stöd från MLSV.
14. Datum för nästa möte: 11 december kl. 16 eller 13 december kl. 18. Fråga går ut tillsamma ns
med protokollet.
15. Mötet avslutas 20:10.

Justerat 12 december 2017

