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Disability Rights Defenders Sweden

Protokoll styrelsemöte via Zoom 2020-11-04 kl. 18.00 – 21.00
Deltagare:
Hans Filipsson,
Jessica Smaaland,
Lars-Göran Wadén,
Mari Siilsalu,
Susanne Berg
Ola Linder, adjungerad projekt Artikel 19
Stellan Gärde, adjungerad Talerättsfonden
1. Mötets öppnande
Susanne Berg öppnade mötet
2. Val av mötesordförande
Hans Filipsson valdes till mötesordförande
3. Val av protokollförare
Susanne Berg valdes till protokollförare
4. Val av justerare
Lars-Göran -Wadén valdes till justerare
5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägg punkt 6 H) Tillgänglighet vid styrelsemöten.
6. Administrativa frågor
A) Ekonomisk rapport
Jessica Smaaland rapporterade att inget särskilt hänt.
B) Föreningens ändringar hos Swedbank
Swedbank har begärt kompletteringar i form av ändrade skrivningar i protokoll, fullmakt med mera.
Bankens fullmakt ändrade form under vår väntan på besked från Skatteverket om namnändring.
Styrelsen beslutade:
-

Att ta protokollföra ändringarna på Swedbanks mallprotokoll samt att utse Mari Siilsalu att
tillsammans med Lars-Göran Wadén justera detta (särskilt protokoll bilagt till detta).
Att Susanne Berg för iordning protokoll och ny fullmakt samt skickar ut för underskrift.
Att styrelseledamöter med fullmakt lägger till Mari Siilsalu som anvöndare av internetbank
när fullmakten registrerats.

C) Hemsidan
Styrelsen beslutade:
-

Att Jessica Smaaland registrerar domänen www.drds.se och ger Susanne Berg tillgång till den
för att testa uppbyggnad av hemsida.

D) Utskick till potentiella stödmedlemmar
Styrelsen beslutade:
-

Att Hans Filipsson skriver ett utkast som Styrelsen får ge återkoppling på.
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-

Att Hans Filipsson ansvarar för utskicket

E) Externa kontakter/rapporter (som ej har koppling till rättsfall)
Inga externa kontakter/rapporterar sesan föra styreslemötet.02
F) Inkomna förfrågningar
Susanne Berg har ombetts delta i DRD Networks Kick-off med synpunkter på nätverket från nordiskt perspektiv. Styrelsen diskuterade frågan och skickade med:
-

Att det vore bra med liknande föreningar som DRDS i de andra nordiska länderna. Nätverket
skulle kunna stödja en sådan process.
Att gemensamma projekt skulle kunna vara intressant men att DRDS inte har personella eller
ekonomiska resurser att stödja ett arbete med att organisera detta.
Att det vore önskvärt att utveckla en plattform där diskussionerna och erfarenhetsutbytet är
mer fokuserade kring strategisk processföring; argument om hur olika sorters diskriminering
kan angripas; samt frågor kring internationell rätt som Europakonventionen och CRPD.

G) Nyhetsbrev
Styrelsen beslutade:
-

Att Susanne Berg får i uppdrag att skriva ett nyhetsbrev som Styrelsen får ge återkoppling på.
Att Susanne Berg ansvarar för nyhetsbrevet.

H) Tillgänglighet på föreningens styrelsemöten
Styrelsen beslutade:
-

Att styrelsen ska använda headset, ha video på och synas i rutan under möten, ha mikrofon
avstängd om du inte har ordet, samt att ta minst 5 minuter paus per timme.

Styrelsen gav också Hans Filipsson i uppdrag att i samråd med Lars Lindberg undersöka frågan om
transkribering samt om det är fler regler än de ovan styrelsen bör anta.
7. Pågående ärenden
Rättsfall CRPD – bifogat utfall från Funktionsrättskommittén.
Ola Linder rapporterade att föreningen har en del samordning med SDR SDUF samt Richard Sahlin.
Richard Sahlin har kontakt med departementet, där ärendet nu har en handläggare. Vad gäller
Funktionsrättkommitténs rekommendation om kompensation till den enskilde vill Richard invänta
regeringens svar på rekommendationen innan han går vidare.
Styrelsen diskutera möjligheten att utkräva skadestånd om regeringen väljer att inte följa
rekommendationen om kompensation till den enskilde. Funktionsrättskommitténs uttalande är inte
rättsligt utkrävbara, men finns det någon annan rättslig grund för en skadeståndstalan? Styrelsen var
enig om att undersöka om frågan om ”Skadestånd för brott mot en internationell konvention” är
värd att utredas. Ansvariga Susanne Berg, Ola Linder, och Stellan Gärde.
Rättsfall 3.2 – kulturbyggnader och tillgänglighet – underlag från Lars-Göran finns sedan tidigare
(förra mötet?)
Styrelsen beslutade att bordlägga vidare arbete till restriktionerna på grund av coronaviruset lyfts.
Rättsfall 7.2 – synnedsättningar och kollektivtrafik
Stellan Gärde rapporterade att det går långsamt med att samla bevis på grind av situationen kring
coronaviruset. SRF har dock skapat en utredningsmall för hur enskilda ska dokumentera fall.
Rättsfall 9 (Malmö och Huddinge) – dyslexi och nationella prov
Högsta Domstolen nekar prövningstillstånd till samtliga tre fall.
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Rättsfall 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov.
Stämningsansökan upprättad 2020-10-13. Skolverket (representeras av JK) har delgetts denna men
inte meddelat åtgärd. Stämningen skickas därför till Solna tingsrätt imorgon 2020-11-05
Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater – Rapport Talerättsfonden,
stämning?
Utkast till rättsutredningen är skickad till de två medlemmar som står bakom stämningen.
8. Kommande ärenden
i) Schenker
Styrelsen beslutade:
-

Att ge Talerättsfonden i uppdrag att utreda frågan.

ii) Rätten till stöd och strategier för kommunikation i förskolor för barn med autism.
Kontakt med jurist Aida Babakirad från ADB Stockholm Norr (Sensus Stockholm-Gotland). Ett ärende
aktuellt nu mot Österåkers kommun.
Autism och Aspergerförbundet ska göra en undersökning av ett barn och nödvändiga anpassningar.
Flera byråer har liknande ärenden.
En diskussion kring former för kommunikation med mera med när föreningen samarbetar med
Talerättsfonden och andra intresseorganisationer uppstod utifrån nuvarande erfarenheter.
Styrelsen beslutade:
-

Att hålla ett extra styrelsemöte för att diskutera former för samarbete den 16 november
klockan 18.00-20.00

iii) Från Anna angående Edith som nekas medicin för ovanlig sjukdom.
Anna har meddelat att hon tar fallet utanför föreningen.
iv) Fall via infomejlen
Styrelsen beslutade:
- Att Mari Siilsalu kontaktar mejlskrivaren.
9. ”Kommunikationsplanen”
Styrelsen beslutade:
-. Att bordlägga punkten
10. Projekt mm
i) Teckentolk och kontantstöd (utveckling från Rättsfall CRPD)
Pengar till projekt om analys kring vad fallet betyder mer generellt för det svenska systemet sökt från
STIL/ILU? Ansökan beviljad 2020-10-22 Bilagd ansökan.
Rapport Ola, Susanne om överenskommelse med ILI och planerat upplägg (2011-11-03).
Styrelsen beslutade:
-

Att bordlägga punkten

ii) Diskussion om DRDS kan göra något åt domstols- och lagtrots i förvaltningsrättsliga ärenden
(utifrån IVO och de fall som nu är aktuella). DRDS ska ju inte syssla med socialrättsliga frågor.
Samtidigt ligger områden som rätt till rättshjälp och att kanske själv stämma förvaltningsmyndighet
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(kommun) när stöd uteblir. I de fall vi ser nu i media rör det sig väl också snarast om våld och
tortyrliknande förhållanden. Brott mot flertal artiklar i CRPD
Har DRDS ett ansvar här? Hur kan vi i så fall bäst lyfta frågan?
Stellan är engagerad i fall och påverkansarbete redan. Jag, Susanne tänker att detta kan vara något
att utreda och eventuellt söka projektmedel för.
Styrelsen beslutade:
-

Att bordlägga punkten

11. Kommande mötesdatum 2020
Extra styrelsemöte 20-11-16 klockan 18.00 – 20.00
Nästa ordinarie styrelsemöte 2020-12-02 klockan 18.00
12. Övriga frågor.
DO
Fall om försvarsmakten, Ola - bordlagt från styrelsemöte 2020-10-07
Starta planering 2021 för större event. Vad ska vi göra under året i form av t.ex. seminarier o.dyl?
Sytyresen beslutade:
- Att bordlägga punkten
12. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 21.00
Susanne Berg

Hans Filipsson

Protokollförare

ordförande

Lars-Göran Wadén
Justerare

