Föreningen Med lagen som verktyg

Protokoll styrelsemöte 2020-04-15
1. Mötets öppnande.
Närvarande:
Anna Zoteeva, Hans Filipsson, Jessica Smaaland, Mari Siilsalu, Lars-Göran Wadén, Ola Linder
(adjungerad), Stellan
gärde, Susanne Berg
2. Val av mötesordförande.
Ola Linder valdes till mötesordförande.
3. Val av protokollförare.
Susanne Berg valdes till protokollförare.
4. Val av protokolljusterare.
Hans Filipsson valdes till protokolljusterare
5. Fastställande av dagordningen.
Beslutades att frångå punkt 6B som behandlats genom beslut per capsulam. Dagordningen
fastställdes därefter.
6. Administrativa frågor.
A) Ekonomi
Bokslut och årsredovisning för 2019 utskickad sedan tidigare. Beslutades att årets ta fram och titta
närmare på årets redovisning vid nästa styrelsemöte.
B) Planering årsmöte:
I) Tidigare beslutat per capsulam:
•
•
•
•
•
•
•
•

Att årsmötet hålls digitalt.
Att digital tjänst som kan göras tillgänglig införskaffas (ILI kollar zoom för tillfället Och vi kan
få återkoppling om den från dem).
Att undersöka vad transkribering kostar och om det är möjligt att köpa in en sådan tjänst till
årsmötet.
Att årsmötet flyttas till sista onsdagen i maj - 27/5 för att ge extra tid till förberedelserna.
Att ordförande får delegation att köpa in digital tjänst och transkribering om detta inte kan
beslutas på ordinarie styrelsemöte.
Att nästa styrelsemöte är som tidigare beslutat 16 april kl 18.00
Att styrelsemöte därefter hålls 6 maj kl 18.00
Att information till medlemmar går ut så snart vi vet litet mer i detalj hur vi kommer att göra.

Beslutades att Mari Siilsalu och Susanne Berg tar ansvar för kallelse till årsmötet. Utskick ska gå nästa
vecka.
II) Eventuellt namnbyte.
Hans Filipsson och Stellan Gärde återkommer med förslag till nästa styrelsemöte (6 maj).
III) Medlemavtal – 50% av ersättningen.
Styrelsen diskuterade nuvarande medlemsavalet och dess skrivning om att föreningen ska erhålla
50% av eventuell diskrimineringsersättning då föreningen bistår medlem vid rättsprocess.
I dagsläget har inte kravet i medlemavtalet använts.
Styrelsen konstaterade:
•
•

•

•

Att avtalet för att vara gällande bör vara underskrivet i varje enskilt fall.
Att det visserligen inte finns några hinder mot att använda sig av så kallade
succéincitament/riskavtal av det här slaget för en ideell förening. Det är dock mindre vanligt
och, även om det inte är helt förbjudet i Advokatförbundets vägledande regler (4.2), anses
det olämpligt och endast tillåtet då särskilda skäl råder.
Att oavsett vad styrelsen beslutar angående riskavtal/succéincitament bör av avtalet (mellan
förening och medlem samt eventuellt andra aktörer) om vad som gäller när föreningen
beslutar att bistå medlem med rättsprocess arbetas om.
Att när medlemavtalet arbetas om är det viktigt att skilja på stöd och företräde. Föreningen
kan ange vilka förutsättningar som gäller för att få stöd. Jurist som företräder medlem i
rättsprocessen har en separat överenskommelse.

Styrelsen beslutade att lämna över ärendet till nästa styrelse för beslut.
IV) VP 2020/VB 2019
Susanne Berg skriver klart och styrelsen behandlar dem på nästa styrelsemöte (6 maj).
C) Utskick till potentiella medlemmar och stödmedlemmar.
Hans Filipsson skriver förslag. Styrelsen beslutar att ta upp det på nästa styrelsemöte eller lämna det
till nästa styrelse.
D) Medlemsvärvning: Flyers medlemmar
Styrelsen beslutar att lämna till nästa styrelse
7. Pågående ärenden.
Rättsfall 3.2
Kulturbyggnader ock tillgänglighet.
Bordlägges
Rättsfall 7.2
Principbeslut att gå vidare med dessa två fall. Utredning behöver göras - omständigheterna kan tas
fram av talerättsfonden. Föreningen beslutade 27 februari att ge talerättsfonden i uppdrag att utreda
frågan (2 fall).

De två fallen i Örebro är inte längre aktuella då anpassningen vad gäller anrop numera fungerar bra.
Det har också skett ett byte av utförare. Kontakten med SRF har dock lett till förslag att driva andra
potentiella fall i Göteborg och Malmö. Kontakt med medlem och juristpraktikant finns i Göteborg.
Styrelsen beslutade att Ola Linder och Susanne Berg ska skriva en kort text till hemsidan om att
rättsprocessen k Örebro nu haft effekt. Texten kan sedan spridas.
Rättsfall 9.
Dyslexi och nationella prov – 3 separata domstolsfall + 2 till, till JK.
Rättsprocesser:
•
•
•

Vinst i Örebrofallet - motparten har fått prövningstillstånd till Göta hovrätt.
Förlust i Malmöärendet – vi väntar på dom i Skåne och Blekinge hovrätten
Förlust i Huddingeärendet – dom med avslag från Svea Hovrätt

Svea hovrätts dom är överklagad. Överklagan innehåller en begäran att Högsta domstolen ska
avvakta tills de andra två fallen är avgjorda i hovrätterna.
Styrelsen beslutade att Ola Linder och Susanne Berg ska skriva en kort text till hemsidan om att ett av
de fall som föreningen bistår nu har nått upp till Högsta domstolen. Texten kan sedan spridas.
Rättsfall 9.2.
Styrelsen har beslutat att utreda möjligheten att driva en process angående dyslexifallen med
Skolverket och staten som motpart.
Styrelsen beslutade 27 februari att ge Talerättsfonden i uppdrag att göra en rättsutredning.
Utredningen ska svara på frågan om det är rimligt att driva ärendet vidare. Rättsutredning är klar
men nu ute på remiss hos ett antal jurister.
Beslut är planerat till styrelsemöte 6 maj.
Rättsfall 14
Nedläggning av utbildning i högskolan. Anna ansvarig.
JO-anmälan inskickad.
Rättsfall 15.
Diskriminering på grund av brist på skäliga anpassningar vad gäller automatstationer/bensin från
företaget INGO. Styrelsen beslutade att ge Talerättsfonden i uppdrag att göra en rättsutredning och
hitta en pro bono-jurist.
Ärendet kommer vidgas till fler fall genom ett samarbete med DHR med fokus på otillgängliga
automater för kortbetalning.
Ärendet har därför utvecklats till en rättsaktion i samarbete mellan Föreningen, Talerättsfonden och
DHR.
8. Uppdatering hemsida och information mm.
Hemsidan ska uppdateras med utgångspunkt från texter som Hans och Anna fått igenom/skrivit.
Beslutades 27/2 att Ola Linder och Susanne att revidera dessa efter överenskommelsen med
Talerättsfonden om så behövs och sedan uppdatera hemsidan.

Bordlägges tills nästa möte.
9. Projektsamarbete.
Artikel 19: projektet planera ett webinarium om den allmänna kommentaren nummer 6 om
jämlikhet och anti-diskriminering. Styrelsen är mycket positiv till samverkan kring detta. Ola Linder
återkommer när planeringen har kommit litet längre.
Talerättsfonden: Principöverenskommelse mellan TF och MLSV ska vara underskriven till nästa
styrelsemöte (6 maj).
10. Nya ärenden och beslut.
Potentiella fall gällande försäkring och kollektivtrafik i Jönköping sedan tidigare.
Styrelsen beslutade att lägga dessa till sidan. De kan återaktualiseras om det blir aktuellt.
11. Övriga ärenden.
Styrelsen diskuterade eventuellt behov av en politisk plattform för föreningen utifrån vilken vi ska
driva opinionsbildning. De fann en konsensus att en sådan plattform som beskriver vad vi tycker,
varför vi gör det vi gör etcetera vore bra för föreningen.
Styrelsen beslutade att lämna utformandet av en plattform till nästa styrelse.
12. Datum för nästa möte.
6 maj klockan 18.00
Årsmöte 27 maj klockan 18.00
13. Mötet avslutades.

