Föreningen Med lagen som verktyg

Protokoll 2020-05-06

Närvarande: Susanne, Anna, Mari, Hans, Lars-Göran, Jessica, Stellan (från punkt 7 i dagordningen)
1. Mötets öppnande.
Susanne öppnade möten kl 18.11.
2. Val av mötesordförande.
Susanne valdes till mötesordförande.
3. Val av protokollförare.
Mari valdes till protokollförare.
4. Val av protokolljusterare.
Lars-Göran valdes till protokolljusterare.
5. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes med följande tillägg:
•

Styrelsen ska diskutera under punkt 9 i dagordningen Talerättsfondens förslag att MLSV
kunde vara med som samarbetspartner i en projektansökan.

6. Administrativa frågor.
A) Ekonomi
Beslut på styrelsemöte 20200415 ta fram och titta närmare på årets redovisning vid nästa
styrelsemöte (Jessica)
Jessica ger en översikt till styrelsen om nuvarande ekonomiska läget i föreningen. Totalt har vi
tillgångar ca 77 300kr.
B) Planering årsmöte:
I) Kallelse gick 2020-04-25. Uppdatering om nuläge – anmälda nytillkomna medlemmar mm
(Susanne)
Vi har dåligt med medlemsinbetalningar. Vi har 3 stödmedlemmar och 28 vanliga medlemmar som
har betalat avgiften. Kallelsen till årsmötet har gått bara till de som har betalat. Fått bara några få
anmälningar till årsmötet men det finns fortfarande tid kvar där fler anmälningar kan komma in.
Susanne skickar en påminnelse om medlemsavgiften till de som inte har betalat också så att vi
förhoppningsvis får in fler inbetalningar.
II) Förslag till mötesordförande, ansvarig för zoom, andra uppgifter.
Jessica tar ansvar för Zoom och använder STILs Zoom konton för årsmötet. Ola ska vara
mötesordförande för årsmöten.
III) Förslag till namnbyte eller ej (Hans och Stellan).

Styrelsen diskuterar frågor kring för och motargument för att föreningens namn ska vara på engelska.
Styrelsen beslutar att årsmötet ska ta ett beslut om styrelsens förslag att döpa om föreningen till
Disability Rights Defenders Sweden. Hans skriver en kort sammanfattning om frågan som underlag
för diskussionen på årsmötet.
IV) Förslag till VP 2020/VB 2019 (Susanne)
VB inte klar. Styrelsen kommer att godkänna VB via mejl när den är klar.
VP är klar. VP kommer diskuteras på årsmötet. I framtiden kommer föreningen behöva diskutera
innebörden av målen som nämns i VP och planera konkreta steg för att kunna nå målen i VP.
C) Utskick till potentiella medlemmar och stödmedlemmar.
Styrelsen beslutade om att diskutera frågan på nästa styrelsemöte om Hans hinner förbereda för det,
annars lämnas det över till nästa styrelse. Hans har skickat ett utkast till styrelsen så att även när det
lämnas över till nya styrelsen då finns det ett grundförslag att utgå från.
7. Pågående ärenden.
Rättsfall 3.2
Kulturbyggnader ock tillgänglighet.
Bordläggs till styrelsemöten efter årsmötet.
Rättsfall 7.2
Kontakt med SRF har angående andra potentiella fall i Göteborg och Malmö. Kontakt med medlem
och juristpraktikant finns i Göteborg.
SRF kommer inte stå för några kostnader annat än att Anna Quarnström kan arbeta med fallen på
arbetstid. MLSV har tidigare avsatt medel att täcka kostnader till de två Örebro-ärendena som inte
blev av (Jessica, rätta mig om jag har fel). Hur hanterar vi detta, och samarbetet med SRF?
Det har varit lite problem med att samla bevis för att man inte kan åka buss i Corona tider. Vi måste
se till att föreningens namn finns med på alla utskick och annan utåtriktad kommunikation om
ärendet så att vi syns. Styrelsen är preliminärt beredd på att avsätta mera pengar för ärendet om det
behövs. Vi ska avvakta och ta beslut om att avsätta mera pengar vid behov senare.
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.
Ca 13 400 avsatta medel för ärendet.
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. Är rättsutredningen klar? (Stellan)
Styrelsen har fått en rättsutredning som underlag för att besluta om föreningen vill gå vidare med
processerna att stämma Skolverket för att nationella prover genomförs enligt skolverkets regelverk
som orsakar bristande tillgänglighet och indirekt diskriminering vid nationella prover för elever med
dyslexi. På vilken rättslig grund baseras kraven för ersättning? Diskrimineringsersättning enligt
diskrimineringslagen - indirekt diskriminering och bristande tillgänglighet som diskrimineringsform. Vi
ska driva det genom att skriva 5 separata stämningsansökan. Vi ska försöka se till att alla ärenden
handleds samtidigt. Varför enskilda stämningsansökan? När vi har 5 olika ärenden, då kan vi få ner
skadeståndsbeloppet för varje ärende. Om vi skulle driva det som ett ärende med 5 kärande, då
skulle vi också ha ett gemensamt skadeståndsbelopp som skulle vara större än hälften av
basbeloppet. Styrelsen beslutar att föreningen ska gå vidare med rättsprocesserna i ärendet.
Kostnaderna i ärendet kan täckas av medel som är avsatta för dysleximålen (ca 13 400kr). Möjligen
behöver styrelsen ta ett beslut om att höja avsättningen för ärendet i framtiden.
Rättsfall 14
Nedläggning av utbildning i högskolan. Anna ansvarig.
JO-anmäld
Inget nytt
Rättsfall 15.
Diskriminering på grund av brist på skäliga anpassningar vad gäller automatstationer/bensin från
företaget INGO. Ärendet kommer vidgas till fler fall genom ett samarbete med DHR med fokus på
otillgängliga automater för kortbetalning.
Rättsutredningen i ärendet är beräknad att vara färdig den 21 maj. Styrelsen tar upp diskussionen
igen efter vi har fått rättsutredningen.
8. Uppdatering hemsida och information mm.
Hemsidan uppdaterad.
Bara texten i medlemsansökningsformuläret behöver uppdateras. Hans mailar de uppdaterade
texten till Mari och Mari uppdaterar formuläret därefter.
9. Projektsamarbete.
Artikel 19: projektet. Inget nytt
Talerättsfonden: Principöverenskommelse mellan TF och MLSV ska vara underskriven till nästa
styrelsemöte (6 maj). Hans ska layouta principöverenskommelsen. Sedan kan Stellan och Susanne
skriva under den.
Talerättsfondens förslag att MLSV kunde vara med som samarbetspartner i en projektansökan:
Styrelsen har fått projektansökan. Projektet handlar om förstärkning av samarbetet mellan juridik

och civilsamhällets organisationer. Projektet ska samla statistik om diskriminering som förekommer.
Syftet är att se till att all diskriminering blir utredd på lika villkor. Förslagsvis ska MLSV vara
samarbetsorganisation. Vilken roll kommer MLSV ha i projektet? Hur ska föreningen bidra? MLSV har
ingångar i funktionsrättsrörelsen (personkännedom). Styrelsen är positivt inställt till projektet, men vi
behöver fundera lite till innan styrelsen kan besluta om att vara samarbetsorganisation i projektet.
Styrelsen ska besluta om det på nästa styrelsemöte. Talerättsfonden behöver en rekommendation
from MLSV. Stellan skriver ett utkast till rekommendationen. Styrelsen tar ett per capsulum beslut
om godkännande av rekommendationen när texten är klar.
10. Nya ärenden och beslut.
Inget nytt
11. Övriga ärenden.
Hur ska vi hantera samarbete med intresseorganisationer i sk- rättsaktioner vad gäller t.ex. krav på
begränsning till deras medlemmar, kostandafördelning, eventuellt krav på stödmedlemskap mm
(Susanne). Susanne bestämmer att inte öppna diskussionen den här gången.
12. Datum för nästa möte.
Årsmöte 27 maj klockan 18.00
Motioner för årsmöten ska komma in före 13 maj och ska godkännas av styrelsen per capsulum.
Konstituerande styrelsemöte 3 juni klockan 18:00
13. Mötet avslutades.
Susanne avslutar mötet kl 20:23

