Avtal mellan föreningen Med lagen som verktyg och medlem
Detta avtal reglerar ansvarsfördelningen mellan föreningen Med lagen som verktyg (MLSV)

och enskilda medlemmar.

1. Föreningen har till ändamål att försvara och främja de mänskliga rättigheterna för
personer med funktionsnedsättning och att motarbeta diskriminering av desamma.
Detta genom att
- bidra till rättspraxis i diskrimineringsfall på̊ grund av funktionsnedsättning,
- öka och sprida medvetenhet om diskriminering av personer med
funktionsnedsättning och hur den bekämpas,
- öka och sprida den juridiska expertisen om diskriminering av personer med
funktionsnedsättning.
Föreningen har sin grund i Independent Living-rörelsens tankesätt och har ett nara
samarbete med Independent Living Institute. Föreningen ska genom medlemsmöten,
utskick, hemsida, en checklista over vad som bör beaktas och i individuella samtal
informera och ge råd angående lämpliga sätt att kräva sin rätt som person med
funktionsnedsättning.
2. När medlemmar planerar att försvara sig mot funktionshinderdiskriminering, ska
rutiner utarbetade av följas. En sammanfattning av rutinerna återfinns på
https://lagensomverktyg.se/foreningen/#om-foreningen under avsnittet “föreningens
arbetssätt”. Den enskilde medlemmens och föreningens respektive ansvar ska beaktas.
I synnerhet kan föreningen inte ta ansvar för preskriptionstiden. Beslut ska
kommuniceras från föreningen till den enskilde medlemmen om föreningen antar ett
fall eller ej.
3. Vid behov kan föreningen förmedla råd och pro bono juristhjälp för medlemmar.
4. Medlem som driver ett ärende mot funktionshinderdiskriminering ska i kontakt med
motparten och medier, inklusive sociala medier, ange föreningen som huvudman i
ärendet, efter att föreningen har åtagit sig ärendet som part.
5. Föreningen garanterar inte att alla ärenden kan drivas av pro bono juristhjälp eller
leda till stämning. Detta beror på tillgång till pro bono juristhjälp och ärendets natur.
Det är föreningens juristkontakter tillsammans med föreningens styrelse som avgör
om ett ärende kan drivas med Föreningen som part.

6. Medlemmen ska använda sig av sina eventuella privata rättsförsäkringar och
möjligheter att ansöka om rättshjälp.
7. Medlemmen ska inte behöva bekosta eventuella utgifter i form av självrisk och andra
kostnader i samband med juristhjälp och eventuell rättegång.
8. Medlemmen godkänner att eventuella skadestånd som utkrävs ska ligga under hälften
av basbeloppet om inte föreningens styrelse tillsammans med vårt juristnätverk
beslutar något annat i ett ärende.
9. Utdelas skadestånd eller kontant förlikning ska hälften av summan tillfalla
Föreningens processfond, om ingen annan överenskommelse har träffats.
10. Förloras rättegången ska inte medlemmen stå för några kostnader, om ingen annan
överenskommelse har träffats.
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