Föreningen Med lagen som verktyg

Dagordning styrelsemöte 2020-02-27
Närvarande:
Susanne Berg, Anna Zotééva, Ola Linder
Hans Filipsson, Lars-Göran Wadén, Stellan Gärde via telefon
1. Mötets öppnande.
.
2. Val av mötesordförande.
Susanne Berg
3. Val av protokollförare.
Anna Zotééva
4. Val av protokolljusterare.
Ola Linder
5. Fastställande av dagordningen.
Hans diskussion om påverkansarbete bordläggs till nästa möte. Ny punkt till övriga frågor –
Funktionsrätt Sveriges projekt. Dagordningen fastställd.
6. Administrativa frågor.
A) Ekonomi: Ekonomiska handlingar har gått till revisorerna. Styrelsen har fått dem för kännedom.
B) Planering årsmöte.
- Datum för årsmöte onsdag den 6 maj kl 18. Jessica bokar rum. Susanne och Mari skickar ut kallelse
och uppdaterar hemsidan.
- Namnbyte: Hans och Stellan ger förslag på nytt namn - återkommer till nästa möte. Hans är
sammankallande.
- Medlemsavtalet: 50 % av ersättningen? Anna utreder om det här upplägget är möjligt och i så fall
hur. Frågan behöver tas upp på årsmötet.
- Verksamhetsplan 2020. VP 2019 har inte genomförts pga oförutsedda omständigheter. Susanne
lägger förslag på detta.
C) Utskick medlemmar. Noterar att utskicket har gått men framledes ska mailen gå som hemlig kopia
så medlemmarna inte ser varandras adresser.
D) Medlemsvärvning. Hans skriver raggningsbrev. Bordläggs tills vi har en verksamhetsberättelse.
Punkt 6b öppnas igen. Susanne skriver utkast till verksamhetsberättelse.

7. Pågående ärenden.
Rättsfall 7.2. SRF har beslutat att inte prioritera frågan. Pengarna är avsatta för fall 7.0. Klienterna är
2 personer i Örebro. Har vi jurist? Bordläggs och frågan 10b om samarbetsavtalet med
Talerättsfonden diskuteras först.
Punkt 10b. Samarbete med Talerättsfonden. Att Talerättsfonden skulle stå för utredningsarbete i
fallen (steg 1), talerättsfonden ansvarar också för att hitta jurist (steg 2). Föreningen och
talerättsfonden överenskommer vid varje steg. Föreningen avsätter medel om fallet ska drivas.
Stellan kan vara adjungerad som representant för Talerättsfonden. Susanne är
talerättsfondenansvarig och har löpande kontakt med Stellan kring pågående ärenden. Stellan skickar
fakturor direkt till Jessica och ordföranden. Stellan, Susanne och Ola träffas för att se över
principöverenskommelsen för att reglera ett fungerande samarbete för ändamålsenliga processer.
Tillbaka till rättsfall 7.2. Principbeslut att gå vidare med dessa två fall. Utredning behöver göras omständigheterna kan tas fram av talerättsfonden. Föreningen ber talerättsfonden att utreda frågan
(2 fall), deadline 3 veckor sedan protokollet har inkommit. Stellan återkommer om något strular.
Rättsfall 9. Dyslexifallen pågår. Nytt ärende. Talerättsfonden gör en steg 1 utredning om JK och
Skolverket. Stellan skickar ett förslag nästa vecka. Föreningen fattar beslut om hur vi går vidare.
Rättsfall 14. JO-anmälan inlämnad. Anna skickar en kort beskrivning om fallet till Susanne.
Rättsfall 3.2 Kulturbyggnader och tillgänglighet. Bordläggs.
8. Uppdatering hemsida och information mm.
Hemsidan: Föreningen driver inte fall - vi underlättar för klienter att göra det. Vi bistår individer med
att driva fall. Susanne och Ola går igenom handlingarna med tanke på samarbetet med
Talerättsfonden. Susanne, Ola och Stellan träffas för att diskutera hur samarbetet kan formaliseras.
Samma personer uppdaterar sedan hemsidan och lägger upp handlingarna.
9. Rutiner.
Rutiner. Bordlägger och återkommer när nya rutiner behövs.
10. Samarbete med projektet Artikel 19 som Verktyg och andra organisationer
A) Artikel 19-Projektsamarbete. Gemensamma aktiviteter? Inte just nu. Inget annat inplanerat vad
gäller samarbete.
B) Talerättsfonden. Se ovan.
11. Nya ärenden och beslut.
INGO-fallet. Driva fallet via talerättsfonden? Stellan återkommer imorgon om TF kan ta på sig det här
fallet. Föreningen fattar principbeslut att gå vidare med fallet om TF har plats.
Resterande ärenden bordläggs.
12. Övriga ärenden.
Rapport från Funktionsrättsmötet. Idé att starta funktionsrättsbyrå med stöd av Arvsfonden.
Framförallt rådgivning. Funktionsrättsorganisationer inte beredda att finansiera verksamheten.
Rapport om rörelsens behov av juridik och att rättsliga åtgärder i medlemmarnas fall vidtas.

Anna får en MLSV adress.
Hans och Anna fortsätter jobba med debattartikel om enkelt avhjälpta hinder.
13. Datum för nästa möte.
18 mars kl 18
16 april kl 18
Årsmöte 6 maj
14. Mötets avslutning.
.

Justerat av Ola Linder 200304

