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1. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Adolf Ratzka kl. 17.00. 

 

2. Röstlängden fastställdes till tio röstberättigade.  

 

Närvarande med rösträtt: Adolf Ratzka, Finn Hellman, Emil Erdtman, Maria Johansson, 

Susanna Eriksson, Ola Linder, Leif Jeppsson, Tiina Nummi-Södergren, Paul Lappalainen och 

Stellan Gärde. 

 

3. Tiina Nummi Södergren valdes till mötesordförande. Ola Linder valdes till protokollförare. 

Som protokolljusterare valdes Finn Hellman och Emil Erdtman.  

 

4. Mötet konstaterade att kallelse gått ut den 23 februari och därmed i stadgeenlig tid. Mötet 

konstaterade att det inte fanns hinder mot att genomföra årsmötet. 

 

5. Inga tillägg lades till dagordningen och mötet fortsatte enligt den dagordning som gått ut 

innan mötet [bil. 1]. 

 

6. Styrelsen föredrog dess verksamhetsberättelse [bil. 2]. Några punkter sammanfattas enligt 

följande. Årsmöte hölls 29 mars 2017. Under 2017 fanns 40 betalande enskilda medlemmar 

och nio stödmedlemmar. Tolv ärenden har handlagts, varav två är mycket nära inlämning av 

stämningsansökan till allmän domstol som förenklade tvistemål. Två medlemsmöten 

genomfördes under året med fokus på enskildas fall. Arbete genomfördes med att göra 

information om rättsutredningar samt allmänt om ärendehantering tillgänglig på hemsidan. Sju 

styrelsemöten har genomförts under året.  

 

Rubrikerna i verksamhetsberättelsen behandlades var för sig. Inga synpunkter lämnades av 

mötet på innehållet i stort, men några redaktionella ändringar konstaterades behöva göras. 

 

Mötet slog fast verksamhetsberättelsen. 

 

7. Styrelsen föredrog den ekonomiska redovisningen som skickats ut inför mötet [bil. 3 och 4]. 

Balans- och resultaträkning föredrogs. 

 

Föreningen hade för 2017 en ingående balans på ca. 88 000 kr och en utgående balans på ca. 

111 000 kr. 2017 års resultat var ca 44 000 kr jämfört med 42 000 kr för 2016.  
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Mötet godkände den ekonomiska rapporten. 

 

8. Revisionsberättelsen som skickats ut innan mötet läses upp [bil. 5].  

 

Mötet godkände revisionsberättelsen. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Revisorerna föreslog i revisionsberättelsen att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2017. 

 

Ett enhälligt möte lämnade full och tacksam ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 

2017. 

 

10. Inga motioner hade inkommit till mötet. 

 

11. Ett samlat dokument med förslag till stadgeändringar hade skickats den 20 mars från 

styrelsen till medlemmarna inför årsmötet. Förslagen föredrogs och diskuterades av mötet innan 

mötet var redo för beslut. 

 

Mötet röstade enhälligt för att ändra stadgarna så: 

 Att det enligt 9 § ska hållas extra årsmöte när minst hälften av styrelsens medlemmar så 

finner lämpligt eller när minst en tredjedel av föreningens medlemmar så påkallar; 

 Att det enligt 9 § framgår att kallelse till årsmöte ska gå ut minst 30 dagar innan 

årsmötesdagen och att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan 

årsmötesdagen; 

 Att det av 13 § framgår att styrelsen ska bestå av minst fem och högst åtta ledamöter, 

och att det inte längre ska finnas suppleanter, att styrelsen är beslutsmässig på 

sammanträden när minst hälften av ledamöterna är närvarande, och att styrelsens 

ordförande och kassör väljs på ett år, samt att övriga ledamöter väljs på ett eller två år 

för att säkerställa kontinuitet och varvning av om- och nyval av ledamöter, och; 

 Att det av 17 § framgår att förslag till ändring av stadgan måste ha kommit styrelsen 

tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet för att kunna behandlas, och att styrelsen kan 

föreslå ändringar i stadgarna. Vidare ska styrelsen skicka ut förslagen till medlemmarna 

så fort förslag kommit in till styrelsen från medlemmar eller att styrelsen beslutat att 

föreslå ändringar, dock senast två veckor innan årsmötesdagen. Medlemmar har rätt att 

lämna skriftliga yttranden senast en vecka före årsmötet. Följande mening i 17 § stryks: 

”Till kallelse bifogas förslag och eventuella yttranden.” 

 

En konsoliderad version av stadgarna läggs ut på hemsidan i samband med att detta protokoll 

publiceras och distribueras.  

 

12. Utskickat förslag på verksamhetsplan för 2018 läses upp [bil. 6].  
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Mötet fastställde verksamhetsplanen enhälligt. 

 

13. Fastställande av medlemsavgifter 

 

Medlemsavgiften var för 2017 250 kr för enskilda och 3000 kr för stödmedlemmar. Mötet 

konstaterade att 250 kr i avgift är så högt föreningen kan gå för medlemskap för enskilda. Mötet 

konstaterade att inga förslag på ändring har inkommit till mötet. 

 

Medlemsavgifterna för 2018 fastställdes till 250 kr för enskilda och 3000 kr för stödmedlemmar 

i ett enhälligt beslut. 

 

14. Val av styrelseordförande 

 

Valberedningen föreslog omval av Adolf Ratzka som ordförande i ett år. Adolf Ratzka 

meddelade att han inte kommer ställa upp för mer än ett år till, och att föreningen behöver arbeta 

på att hitta en framtida ordförande som kan driva arbetet framåt. 

 

Inga fler nomineringar till ordförande inkom under mötet. 

 

Mötet valde enhälligt och tacksamt Adolf Ratzka som ordförande i ett år.  

 

15. Val av kassör 

 

Valberedningen föreslog omval av Sebastian Ferrer som kassör i ett år. Sebastian Ferrer 

meddelade genom valberedningen att han inte kommer ställa upp för mer än ett år till, och att 

föreningen behöver arbeta på att hitta en framtida kassör. 

 

Inga fler nomineringar till kassör inkom under mötet. 

 

Mötet valde enhälligt och tacksamt Sebastian Ferrer som kassör i ett år. 

 

16. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 

 

Mötet konstaterade att Stellan Gärde redan vald för 2018 från förra årsmötet, eftersom han 

valdes för två år på årsmötet 2017. Andrea Bondesson och Stefan Käll som likaså valts som 

styrelseledamöter på två år på årsmötet 2017 hade inför årsmötet 2018 meddelat att de inte 

kommer kunna fortsätta vara engagerade efter årsmötet på grund av personliga skäl. Stefan Käll  

skickade med budskapet till mötet att föreningen behövs och gör ett viktigt arbete, samt önskade 

efterföljande styrelse ett stort lycka till. 

 

Valberedningen föreslog Susanna Eriksson som ledamot på två år. Hon är grundare till Indile 

juristbyrå och arbetar för mänskliga rättigheter och jämställdhet.  
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Valberedningen föreslog Hans Filipsson som ledamot på två år. Känd från Marschen för 

tillgänglighet och styrelsen som suppleant. 

 

Valberedningen föreslog Mari Siilsalu som ledamot på två år. Independent living-aktivist från 

Estland och juridikstuderande i England. 

 

Inga andra nomineringar till ledamöter lämnades under årsmötet. 

 

Mötet valde Susanna Eriksson, Hans Filipsson och Mari Siilsalu enhälligt enligt 

valberedningens förslag.  

 

17. Val av suppleanter till styrelsen.  

 

Punkten utgick efter stadgeändring enligt protokollets p. 11. 

 

18. Val av revisorer 

 

Valberedningen föreslog omval av Emma Johansson, och nyval av Erika Wermeling.  

 

Inga andra förslag lämnades under årsmötet. 

 

Mötet omvalde Emma Johansson och nyvalde Erika Wermeling enhälligt som revisorer för 

verksamhetsåret 2018 enligt valberedningens förslag.  

 

19. Val av valberedning 

 

Finn Hellman föreslås. 

Tiina Nummi-Södergren föreslås som sammankallande. 

Jonas Franksson föreslås. 

 

Mötet väljer dessa enhälligt enligt förslagen. 

 

20. Övriga frågor 

 

Avgift för stödmedlemskap uppkom under mötets gång och togs upp under övriga punkter. 

3000 kr konstateras betyda olika mycket för olika aktörer. Mötet diskuterar om styrelsen ska få 

mandat att fastställa annan avgift med vissa föreningar. Mötet finner som sin mening att tolka 

stadgarna så att styrelsen kan godkänna stödmedlemskap mot anpassad avgift om det är 

lämpligt med hänsyn till organisationens resurser.  

 

Mötet konstaterade att 2018 är ett viktigt år för föreningen eftersom projektet har finansiering 

till och med februari 2019. 

 

21. Årsmötets avslutades 18:43. 
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___________________ 

 

Ola Linder 

Protokollförare 

 

 

 

 

 

___________________   ___________________ 

 

Finn Hellman   Emil Erdtman 

Justerare    Justerare 

 

 



Bilaga 1 Dagordning 

 

Dagordning årsmöte Med lagen som verktyg 19 april 2018 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd  

3. Val av mötesordförande, protokollförare och justerare  

4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna  

5. Fastställande av dagordning  

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse  

7. Föredragning av ekonomisk redovisning  

8. Föredragning av revisionsberättelse  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Motioner  

11. Förslag från styrelsen  

12. Föredragning av verksamhetsplan  

13. Fastställande av medlemsavgifter  

14. Val av styrelseordförande  

15. Val av kassör  

16. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter  

17. Val av suppleanter till styrelsen  

18. Val av valberedning  

19. Val av revisorer  

20. Övriga frågor  

21. Årsmötets avslutande 

  



Bilaga 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 

 

Den ideella föreningen Med lagen som verktyg 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017 
  

Föreningsfakta för 2017 

Årsmöte 

Årsmötet hölls den 29 mars. Protokoll Årsmöte 2017-03-29. 

Förtroendevalda  

Styrelsen 

·   Adolf Ratzka, ordförande 

·    Sebastian Ferrer, kassör 

·    Andrea Bondesson, ledamot 

·    Stellan Gärde, ledamot 

·    Johanna Andersson, ledamot 

·    Stefan Käll, ledamot 

·    Peter Cederholm, suppleant 

·    Hans Filipsson, suppleant 

Revisorer 

·      Susanne Berg 

·      Emma Johansson 

https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/2017-Foreningen-MLSV-justerat-arsmotesprotokoll_talsyntes.pdf


Valberedning 

·      Maria Johansson (sammankallande) 

·      Tiina Nummi Södergren 

·      Jonas Franksson 

Kansli 

Föreningens avsedda kanslist har varit sjukskriven större delen av året. Föreningen har 
därmed inte haft anställd kanslifunktion. Viss service har kunnat ges av Independent Living 
Institutes och projektet Med lagen som verktyg. 

Styrelsemöten 

·        Styrelsemöte 2017-11-23 

·        Styrelsemöte 2017-10-19 

·        Styrelsemöte 2017-08-14 (ej beslutsfört) 

·        Styrelsemöte 2017-06-29 

·        Styrelsemöte 2017-05-31 

·        Styrelsemöte 2017-04-26 (konstituerande) 

·        Styrelsemöte 2017-03-14 

 

Fullständiga protokoll finns på https://lagensomverktyg.se/foreningen/  

Medlemmar 

Enskilda medlemmar 

Antal enskilda betalande medlemmar med rösträtt har varit 40. 

Stödmedlemmar 2017 

-         Accresco Assistans AB 

-         Autism- och Aspergerförbundet 

https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/171123-Protokoll-MLSV-styrelse-justerat.pdf
https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/171019-protokoll-styrelsemo%CC%88te-MLSV-justerat-HF.pdf
https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/170814-justerat-protokoll_MLSV-ej-beslutsf%C3%B6r-styrelse.pdf
https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/170629-justerat-protokoll-MLSV-styrelse.pdf
https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/170531-Styrelsem%C3%B6te-MLSV-justerat-protokoll.pdf
https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Styrelsemote-2017-04-26.pdf
https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Protokoll-styrelsem%C3%B6te-170314.pdf


-         Funktionsrätt Sverige 

-     Mag- och tarmförbundet 

-         Personskadeförbundet RTP 

-         RFSL-Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter 

-         STIL-Stiftarna av Independent Living i Sverige 

-         Svenska Downföreningen 

-         Synskadades Riksförbund  

 

Föreningens verksamhet 

Ärendehantering 

Föreningens ska ta tillvara medlemmarnas diskrimineringsfall och driva strategiska fall till 
domstol med hjälp av rättsnätverkets pro bono-jurister via samarbetsparten Apply human 
rights. De flesta ärenden kommer in direkt till styrelsen eller via den allmänna rådgivning 
projektet Lagen som verktyg driver. Anmälningstjänsten är också en källa till att ”fånga upp” 
fall när anmälaren önskar bli medlem. Under året har informationen på hemsidan 
uppdaterats om vad som gäller för nya ärendet och fullmakt (se Kommunikation). 
Ambitionen är fortfarande att arbeta med jurister pro bono, något som har fungerat i 
enstaka fall, men visat sig vara svårt i alla föreningens ärenden. För att täcka utgifter för 
resor, ärendehantering mm har vissa pengar avsatts för några rättsärenden. 

 

Föreningen söker alltjämt efter ärenden att driva. Det gäller till exempel 
integritetskränkande behovsprövningar (nr 2) vid ansökan om assistans och andra stöd. 
Andra förslag på ärenden gäller trepunktsbälten i färdtjänstfordon, åldersdiskriminering 
vid  65-årsgräns för socialförsäkring och tillgänglighet vid domstol. Aktiv efterlysning på 
hemsidan har skett gällande mammografi mot Stockholms läns landsting på grund av risk för 
fall när kvinnor inte kan resa sig ur rullstolen och då erbjuds ultraljudsundersökning som 
enligt tillgänglig forskning inte ersätter röntgenundersökning. Föreningen söker även 
personer med funktionsnedsättningar som känner sig negativt särbehandlade när det gäller 
annan sjukvård. Får man samma kvalitet i sjukvården när man har en funktionsnedsättning? 
Frågan om diskriminering av ledarhundsförare har varit uppe till diskussion på flera 
medlemsmöten, men inget fall har börjat drivs. Andra ärenden som kommit in handlar om 



avsaknad av anpassning under examination/tenta vid universitet och att sjukresor varit 
dyrare med färdtjänst. 

  

Ärende 4 om bristande tillgänglighet på Fyrishovsbadet i Uppsala är vilande. I vissa fall har 
det inte funnits någon som har kunnat utreda fallet, det gäller t ex ärende nr 6 om bristande 
tillgänglighet i SJ:s bokningssystem. 

 

TILLGÄNGLIGHET PÅ SLOTTET 

Den 3 juni 2016 besökte Adolf Ratzka och juridiska ombudet Carin Apelmo från Byrån För 
Lika Rättigheter Kungliga slottet för att undersöka om de lokaler som är öppna för 
allmänheten verkligen är öppna för alla. I detta ärende (nr 3) kvarstår frågan om rättsliga 
åtgärder ska vidtas pga att stottsförvaltningen inte tidigare hade åtgärdat 
tillgänglighetsbristerna när Adolf försökte ta sig in i juni? Apelmo har avsagt sig uppdraget på 
grund av byte av arbetsgivare, och nytt ombud är advokat Anders Karlsson. Ombudet ska 
göra ställningstagande om utsikter över rättsliga åtgärder. Styrelsen diskuterade att ha 
ett  seminarium innan stämningsansökan lämnas in. En sammanfattande text om fallet och 
utredningen har skrivits av Andrea Bondesson och Emil Erdtman, vilken är publicerad på 
hemsidan. 

FÄRDTJÄNSTAVGIFTER I UPPSALA (nr 5) 

Andrea Bondesson har skrivit en rättsutredning i ärendet. Priset för färdtjänst är  dubbelt så 
dyrt som vanlig kollektivtrafik, tillgängligheten är dålig och utförandet så bristfälligt att 
rörelsemöjligheten i praktien begränsats kraftigt för den enskilde. Möte hölls i juni med 
anmälaren, som inte längre vill driva ärendet. Ärendet avslutades därmed, men 
rättsutredningen som finns kan vara användbar i eventuella liknande fall framöver. En 
lärdom är att fullmakt ska skrivas tidigt i kontakten med klienten för att undvika oklarheter 
om syftet med att ärendet utreds och arbetsordningen, samt att utredaren lättare ska kunna 
begära ut underlag under ärendets utredning. Fullmakterna skrivs för en jurist som kan 
överlåta fullmakten till annan jurist. Efterlysning har utgått om andra som kan tänka sig att 
driva ett ärende. Tydlig och frekvent dialog mellan föreningen, klienten och ombudet är 
mycket viktig för att nå målet med en bättre och rättighetsbaserad rättspraxis. 

LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO (nr 7) 

En medlem vill driva ett ärende mot länstrafiken i Örebro. De automatiska hållplatsutropen 
fungerar högst sällan. Klagomål har framförts och svaret blev att ny upphandling av ett nytt 
system ska påbörjas i höst. Under tiden ska förarna ropa ut hållplatserna men endast den 
man ska gå av på, vilken gör att man inte vet var man är under färden. Örebro 
rättighetscenter har gjort en rättsutredning, men hade inte möjlighet att fortsätta arbeta 



med ärendet. En advokat har åtagit sig att arbeta pro bono med fallet. Målet har under året 
varit att lämna in stämningsansökan, men hann inte bli färdigt. 

FÄRDTJÄNSTEN I HELSINGBORG (8) 

Ärendet handlar om bristande kommunikation vid förseningar och om förseningar är 
diskriminerande. ADB Helsingborg har utrett och ett utkast till stämningsansökan har tagits 
fram. Ett ombud från en humanjuridisk byrå i Malmö har åtagit sig att driva fallet pro bono. 
Föreningen har avsatt 10 000 kr för processkostnader och resor. 

NATIONELLA PROV MED DYSLEXI (9) 

Föreningen är med i ett samarbete om en rättsaktion mot dyslexidiskriminering vid de 
nationella proven som görs tillsammans med Göteborgs rättighetscenter och Malmö mot 
diskriminering och projektet Lagen som verktyg. Möten har under året hållits med 
Dyslexiförbundet. Klienter har efterlysts via Dyslexiförbundets kanaler och flera familjer har 
kontaktat Lagen som verktygs jurister. Två anmälningar har gjorts, men fler klienter 
efterlyses, särskilt i Göteborgsområdet. En allmän rättsutredning finns och det planeras tre 
klientanpassade utredningar och sedan rättsprocesser. 

DISKRIMINERANDE RESEFÖRSÄKRINGSVILLKOR (10) 

Anmälan om att ledsagares biljett inte ersattes vid dödsfall i familjen, trots att 
huvudmannens biljett ersattes. Föreningen har utrett fallet som söker ombud. Styrelsen har 
avsatt 5 000 för eventuella processkostnader. 

BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET VID POSTOMBUD  (11) 

Utredning har gjorts av en juridikstuderande. Styrelsen har avsatt 5 000 kr för eventuella 
processkostnader. 

KRÄNKANDE LÖNEUTVECKLING INOM ARBETSFÖRMEDLINGEN (12) 

Resultatbaserad beräkning inom myndigheten missgynnar särskilt personer med 
funktionsnedsättning. Rättsutredning har gjorts. Styrelsen har avsatt 5 000 kr för tilltänkta 
processkostnader. 

  



Medlemsmöten  

14 mars 

Vid detta öppna medlemsmöte fick tre medlemmar chansen att berätta om varsitt case. En 
panel med tre jurister kommenterade fallen utifrån lag, praxis och egna erfarenheter. De 
var: 

 Stellan Gärde, jurist och ordförande för Apply Human Rights och författare till boken 
Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning 

 Annika Jyrwall Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders och författare till boken 
Diskriminering på grund av funktionsnedsättning 

 Ola Linder, jurist i projektet Lagen som verktyg, 

På medlemsmötet den 14 mars togs några av de fall föreningens medlemmar driver upp till 
diskussion. Maria Chöler redogjorde för Caroline van Mouriks fall om bristande tillgänglighet 
vid Arbetsförmedlingen Spånga-Kista. Catrin Strömvall berättade om hur en erbjuden tjänst 
drogs tillbaka på grund av ledarhund. Även Softa Thoresdotter tog upp ett ärende med 
ledarhund och ett om uteblivna hållplatsutrop i Örebro. Juristerna Ola Linder, Annika Jyrwall 
Åkerberg och Stellan Gärde analyserade fallen och gav råd. 

11 december 

Den 11 december hölls ett medlemsmöte där tre nya fall av diskriminering togs upp till 
diskussion. Ett rörde vad som kan göras efter en dom i Arbetsdomstolen. Hjälper det att 
lämna i ett klagomål till FN-kommittén för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning? Det andra fallet rörde vilka aktiva åtgärder som kan krävas i 
arbetslivet för att man som anställd med funktionsnedsättning ska kunna ”hänga med” när 
arbetsuppgifter och tekniska system uppdateras och därmed inte längre är tillgängliga eller 
genomförbara. Inte minst kan sådana åtgärder sätta spår i löneutvecklingen. Det aktuella 
fallet ansågs så pass intressant att föreningen utreder det vidare. Det tredje fallet för kvällen 
gällde Färdtjänst i Stockholms län som vid Arlanda upprepade gånger nekade en kund att 
resa. Orsaken var att kunden hade ledarhund. Fallet är anmält till DO, som inlett en tillsyn – 
dock inte av Färdtjänsten utan av två av de inblandade taxibolagen. 



Kommunikation 

Föreningen publicerar sin information på lagensomverktyg.se/forening. Här finns allmän 

information om föreningen, hur man blir medlem, lista med stödmedlemmar och donatorer. 

Här finns styrelsen, revisorer och valberedning samt alla mötesprotokoll. Under året har 

informationen uppdaterats om hur föreningens arbetar med att driva rättsärenden. Här kan 

man läsa vad föreningen gör med en anmälan och förutsättningarna för att föreningen ska 

kunna ta sig an ett ärende. En bedömning görs utifrån ärendets principiella betydelse och 

rättsliga och praktiska möjligheter att ta sig an ärendet. Det måste röra sig om 

funktionsdiskriminering och finnas tillräcklig bevisning. På förekommen anledning har också 

ny information skrivits om fullmakt för att kunna utreda och driva i domstol. Det behövs för 

att jurist som utreder ärendet ska kunna få ut dokumentation och handlingar och kunna 

prata med motparten och andra inblandade, lämna in en stämningsansökan, och därefter 

fortsatt under domstolsprocessen. 

  

På sidan lagensomverktyg.se/tag/rattsarenden samlas information om de ärenden 
föreningen driver. Diskussion har förts i styrelsen om hur mycket som kan och bör skrivas 
här. Det måste självklart vara överenskommet med medlemmen. Rättsutredningar kan inte 
läggas ut rakt av, men i flera fall kan du ombearbetas för publicering. Så gjordes under året 
med Carin Apelmos utredning i ärende 3 om Kungliga slottet. En resumé av denna och dess 
slutsatser ingår i den sammanställning av information om ärendet som publicerats.   

 

Processfonden 

Inga medel har inkommit särskilt destinerade till processfonden. Se föreningens ekonomiska 
redovisning för övriga intäkter. 
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ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO
170101 170101-171231 =>171231

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1510 Fordran medlemsavgifter 0,00 10 750,00 10 750,00
Summa fordringar 0,00 10 750,00 10 750,00
x
Kassa och bank
1930 Företagskonto 88 183,00 12 608,15 100 791,15
Summa kassa och bank 88 183,00 12 608,15 100 791,15
x
Summa omsättningstillgångar 88 183,00 23 358,15 111 541,15
x
SUMMA TILLGÅNGAR 88 183,00 23 358,15 111 541,15
x
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
2069 Årets resultat -67 433,00 0,00 -67 433,00
Beräknat resultat 0,00 -44 108,15 -44 108,15
Summa eget kapital -67 433,00 -44 108,15 -111 541,15
x
Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -20 000,00 20 000,00 0,00
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int -750,00 750,00 0,00
Summa kortfristiga skulder -20 750,00 20 750,00 0,00
x
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -88 183,00 -23 358,15 -111 541,15
x
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DENNA PERIOD OMS% UTG SALDOOMS% ACK FÖREG ÅR JMF%
170101-171231 =>171231 =>161231

RÖRELSEINTÄKTER
Försäljning
3010 Medlemsavgifter 45 250,00 100,0 45 250,00 100,0 0,00 0,0
3011 medlemaavgifter 2016 0,00 0,0 0,00 0,0 37 500,00 0,0
3012 Medlemsavgifter 2017 0,00 0,0 0,00 0,0 -750,00 0,0
Summa försäljning 45 250,00 100,0 45 250,00 100,0 36 750,00 123,1
x
Övriga rörelseintäkter
3993 Erhållna donationer och gåvor 0,00 0,0 0,00 0,0 61 250,00 0,0
Summa övriga rörelseintäkter 0,00 0,0 0,00 0,0 61 250,00 0,0
x
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 45 250,00 100,0 45 250,00 100,0 98 000,00 46,2
x
RÖRELSEKOSTNADER
Bruttovinst 45 250,00 100,0 45 250,00 100,0 98 000,00 46,2
x
Övriga externa rörelseutgifter
6550 Konsultarvoden 0,00 0,0 0,00 0,0 -55 000,00 0,0
6570 Bankkostnader -900,00 2,0 -900,00 2,0 -600,00 150,0
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -241,85 0,5 -241,85 0,5 0,00 0,0
Summa övriga externa rörelseutgifter -1 141,85 2,5 -1 141,85 2,5 -55 600,00 2,1
x
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -1 141,85 2,5 -1 141,85 2,5 -55 600,00 2,1
x
Rörelseresultat 44 108,15 97,5 44 108,15 97,5 42 400,00 104,0
x
Resultat efter finansiella poster 44 108,15 97,5 44 108,15 97,5 42 400,00 104,0
x
Resultat efter extraordinära poster 44 108,15 97,5 44 108,15 97,5 42 400,00 104,0
x
Resultat före skatt 44 108,15 97,5 44 108,15 97,5 42 400,00 104,0
x
ÅRETS RESULTAT 44 108,15 97,5 44 108,15 97,5 42 400,00 104,0
x



REVISIONSBERÄTTELSE

Vid  granskning  av  föreningen  Med  lagen  som  verktygs  räkenskaper  för  tiden

2017-01-01  till  2017-12-31  har vi funmt  dessa s god ordmng, intäkter  och kostnader år
styrkta  med  nödvändiga  verifikationer,  behållmngen  på  bankg'iro  har  kontrollerats

och  vid  årsredovisningen  har  föremngens  vardehandlingar  uppvisats.

Mot  förvaltningen  och  föreningens  verksamhet  iövrigt  enligt  förda  protokoll  finns

enligt  var  memng  icke  anledmng  till  anmärkning.  Därför  föreslar  vi  att  avgaende

styrelse bevi13as ansvarsfrihet  för den t'id som revisionen omfattar.

Stockholm den 2018-03-28

!-
Emma  Johansson,  revisor e Berg  re



Bilaga 6 Verksamhetsplan 

 

Verksamhetsplan för 2018 för föreningen Med lagen som verktyg 
 

 

Föreningen ska under verksamhetsåret 2018 särskilt verka för: 

 

1) en fortsatt satsning på att diskrimineringsärenden ska drivas rättsligt, exempelvis 

genom samarbete med pro bono jurister i Rättsnätverket. Föreningen bör även 

överväga alternativa vägar att få fall drivna än genom pro bono-jurister, exempelvis 

genom att undersöka möjligheterna att i samarbete med någon av de juridiska 

fakulteterna inrätta en law clinic; 

 

2) att ta fram en plan för hur och på vilket sätt Föreningen och projektet Lagen som 

verktyg ska leva vidare efter det att projektet avslutas i mars 2019. Tänkbara alternativ 

kan exempelvis vara att undersöka möjligheterna till ett nytt projekt och att ta fram en 

projektansökan och/eller arbeta för ett förverkligande av Rättscentrum; 

 

3) att Föreningens intressen är representerade i en externt fristående 

insamlingsstiftelse, Talerättsfonden, för strategiska rättsprocesser mot diskriminering 

på alla grunder, inklusive funktionsnedsättning, genom samråd med andra MR-

organisationer; 

 

4) en fortsatt satsning på såväl seminarieverksamheten som grundar sig på konkreta 

fall som seminarier om juridiska frågor som kan gynna processverksamheten, och; 

 

5) en fortsatt satsning på Föreningens hemsida, nyhetsbrev och Facebooksida. Via 

dessa kanaler sprids information om funktionsdiskriminering och Föreningens arbete 

för lika rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i medierna, allmänheten 

och bland presumtiva medlemmar. 

 

 

 

 


