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Disability Rights Defenders Sweden
Protokoll från styrelsemöte via Zoom 2020-06-03
Närvarande: Susanne Berg, Mari Siilsalu, Lars-Göran Wadén, Jessica Smaaland, Lars
Lindberg, Hans Filipsson, Stellan Gärde (adjungerad Talerättsfonden), Ola Linder (adjungerad
Artikel 19 som verktyg)
1. Mötets öppnande
Susanne Berg öppnade mötet.
2. Val av mötesordförande
Susanne Berg valdes till ordförande.
3. Val av protokollförare
Hans Filipsson valdes till protokollförare.
4. Val av justerare
Mari Siilsalu och Lars-Göran Wadén valdes till justerare.
5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkt 8. Övriga frågor:
a. Information om ”webbinariet”
b. Pro bono-projekt hemsida
c. Uppdatering på rättsfall
6. Registrera föreningens namnbyte hos Skatteverket
Susanne har kollat med Skatteverket. Först måste namnbytet registreras hos Skatteverket,
en blankett ska fyllas i. Sen kan fullmakt mm skickas till Swedbank för ändringar.
Susanne får i uppdrag att sköta detta.
7. Prelimära mötesdatum 2020
Styrelsen kommer överens om att hålla ett första längre ”upptaktsmöte” där vi diskuterar
fritt om strategier, samarbeten, inriktning mm den 18/6 kl. 16.30-19.00 via Zoom.
Det första mötet efter sommaren blir 12/8 kl. 18-20.
Därefter planeras att styrelsen ska ha möten onsdagarna var fjärde vecka fram till och med
december; 9/9, 7/10, 4/11 och 2/12.
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8. Övriga frågor
a. Webbseminarium om artikel 6 i Funktionsrättskonventionen, Ola
Föreningen, ILI, Artikel 19 som verktyg och Funktionsrätt Sverige kommer att hålla ett
seminarium via Zoom 2 juli kl. 9.15-11. Det ersätter den tänkta medverkan i Almedalsveckan,
som ställts in pga. Coronaepidemin.
Mari får i uppdrag att göra ett utskick om webbseminariet till medlemmar och
stödmedlemmar.
b. Pro bono-projekt hemsida
Anna har hittat en webbyrå som tar på sig att låta studenter bygga hemsidor åt ideella
föreningar utan kostnad. Man måste göra en ansökan och den ska vara inne senast 18/6.
Efter diskussion kommer styrelsen fram till att vi inte kommer att kunna ha klart hur vi vill att
en hemsida ska vara uppbyggd och dess innehåll till dess. Styrelsen beslutar att inte ansöka.
c. Uppdatering rättsfall, Stellan
Rättsaktionen mot dyslexidiskriminering:
Skolverket kommer att stämmas. 3 av 5 diskriminerade personer har sagt ja. Stellan ska ringa
de två kvarvarande i Uppsala ikväll, men oavsett det skickas en stämningsansökan in.
Synskadade och kollektivtrafiken, samarbete med SRF:
Ett möte kommer att hållas imorgon, Det finns två ärenden i Göteborg och två i Malmö.
Coronaepidemin har blivit en broms.
Otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater:
Nästa vecka är det ett möte med DHR. DHR har gått ut med efterlysningar om fler personer
som vill delta som diskriminerade. Möjligen stämning innan midsommar.
9. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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