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Disability Rights Defenders Sweden

Protokoll styrelsemöte via Zoom 2020-02-09 kl. 18.00

Deltagare: Susanne Berg, Lars-Göran Waden, Ola Linder, Mari Siilsalu, Hans Filipsson, Stellan Gärde,
Anna Zoteeva, Lars Lindberg

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 18:06

2. Val av mötesordförande

Hans Filipsson

3. Val av protokollförare

Mari Siilsalu

4. Val av justerare

Susanne Berg

5. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

6. Administrativa frågor

A) Ekonomisk rapport

Ekonomiska rapporter för verksamhetsåret 2020 har behandlats tidigare. Föreningen har ca 90 500 kr
som inte är avsatt.

Vi har 4 stödmedlemmar och 27 medlemmar.

B) Hemsidan

Susanne och Hans fortsätter med arbetet.

Mari uppdaterar stödmedlemslistan på nuvarande hemsidan.

C) Utskick till potentiella stödmedlemmar

Utskick till första identifierade gruppen gjort.

D) Nyhetsbrev -påminnelse om medlemsavgift 2021

Påminnelse har gått ut till stödmedlemmar. Däremot har det inte skickats till medlemmarna som var i
föreningen innan 2020. Hans skickar det innan veckans slut.

E) Externa kontakter/rapporter

Vi kunde lägga till en punkt i dagordningen framöver ´media´. Fallet om otillgängliga bensinstationer
blev publicerad i ´Funktionshinderpolitiken´. En journalist har kontaktat Susanne om fallen mot
Skolverket. Så då kommer det också publiceras framöver. Så föreningen har fått lite publicitet i media.

F) Inkomna förfrågningar

Vi har fått ett medlemsansökan från en person WiljaGruppen. Susanne svarar.

Föreningen har haft möte med HRF.

Vi har idéer om att ha en seminarium där andra organisationer kunde få information om oss som
kunde locka till fler stödmedlemmar. Vi kunde också ha ett seminarium för medlemmar samt
stödmedlemmar. Då blir de mera engagerade i organisationer.
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DHR kommer besluta i april om de ska bli stödmedlem i DRDS.

G) Samverkansformer andra organisationer

Principöverenskommelse finns i utkast. Bifogad till mötesunderlag. Den här är en grund
överenskommelse. Sedan kan olika villkoren läggas till beroende på var och en specifik partner.
Susanne fortsätter att jobba med denna utkast.

H) VB 2020 och VP 2021

Susanne och Hans ska skriva ett VP utkast och resten av styrelsen ska skicka in förslag och ideer om
vad som ska ingå i VP.

Mari ska skicka ett mejl till stödmedlemmarna med förfrågan om de har ideer om någonting konkret
som borde ingå i VP.

Några förslag för vad som kan ingå i VP:

- Möten med stödmedlemmar, medlemmar och potentiella medlemmar om att hitta strategiska
frågor att driva.

- Finna fler jurister som kan agera ombud.

- Fortsatt verksamhet med att följa upp rättsprocesser och hålla seminarier om dem.

I) Planering årsmöte

Preliminär datum för årsmötet är 26.05.2021 kl 18:00 - 20:00.  Kallelsen ska gå ut 30 dagar innan
årsmötet och inkludera en påminnelse om betalning av medlemsavgiften. Jessica har redan skickat
Ekonomiska rapporten. Susanne är nästan klar med verksamhetsberättelsen. Verksamhetsplanen
behöver skrivas.

7. Pågående ärenden

Rättsfall CRPD – bifogat utfall från Funktionsrättskommittén.

Inget hänt sedan sist. Regeringen ska svara kommittén och de har till slutet på mars månad på sig.

Rättsfall 3.2 – kulturbyggnader och tillgänglighet – underlag från Lars-Göran finns sedan tidigare

Ärendet bordlagt till när verksamheter öppnas igen efter coronapandemin.

Rättsfall 7.2 – synnedsättningar och kollektivtrafik – Rapport Talerättsfonden, rättsutredning?

Möte med SRF och Talerättsfonden:

Susanne, Stellan och Ola har haft ett möte med Anna Quarnström om samarbetet mellan föreningen
och SFR. Vi ska göra en uppföljning till stämning i Örebro. Det finns olika möjligheter att driva ärenden
i olika kommuner (Malmö, Göteborg, Västernorrland). Däremot försvårar Corona restriktionen bevis
insamlingen. Därför behöver vi vänta med att driva ärendena tills Corona restriktionerna släpper lite.

Vi har diskuterat att SRF skulle behöva ta ansvar för att samordna vissa praktiska saker kring
ärendena. Till exempel behöver de hjälpa deras medlemmar att samla bevis och annat praktiskt med
de individuella ärendena. Sedan diskuterade vi också om vi kunde stämma för lite högre summan om
SRF stödjer DRDS i det.

Det finns budget hos SRF att samla in fall. Däremot skulle det också vara bra om DRDS skulle lyckas
med att hitta fall själv.

När vi återkopplar igen med SRF efter sommaren då behöver vi diskutera mera om hur ärendena
kunde drivas och hur vi kan samarbeta med SRF.

Det är viktigt att SRF också blir medlem i DRDS.
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I överlag i sådana situationer där vi behöver hitta fall, kan det vara bra om DRDS skulle göra en
efterlysning för fall och publicera och sprida den med hjälp av de organisationer som vi har samarbete
med.

Rättsfall 9 – dyslexi och nationella prov

Avslag från HD samtliga fall.

Paul Lappalainen kan åta sig att arbeta med anmälan till Funktionsrättskommitten. Det behövs
fullmakter för att vi kunde skicka in en anmälan till Funktionsrättskommitten. Vi siktar på att få in
anmälan tills den 12 april som blir 6 månader efter vi fick domstolsbesluten. I samband med den här
processen, då behöver domarna översättas på engelska vilket Paul ska göra. Om han inte hinner det,
då behöver vi hitta någon annan som kan översätta.

Det kunde vara bra om vi hittar någon annan organisation som blir medklagande i anmälan till
Funktionsrättskommitte. Hans ska kontakta Dyslexiförbundet att de blir stödmedlem hos DRDS och då
kan också vara medverkande i den här anmälan.

Ska vi föra fall vidare till Europadomstolen? Juridiskt sett är det svårt att ta dessa fall till
Europadomstolen. Stellan fortsätter att undersöka det innan vi slutligen tar ett beslut om detta.

Rättsfall 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov.

Stämningsansökan inskickad. Skolverket svar från 20 januari bifogat till möteshandlingar. Stellan
återkommer om hur det följs upp framöver.

Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater – Rapport Talerättsfonden,
stämning?

Brev skickat till verksamheterna (?)

I samarbete med Talerättsfonden och DHR. Sista förberedelser för att skicka in stämningsansökan
pågår.

Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen

Rättsutredning pågår.

I samarbete med Talerättsfonden. Hans kontaktar DHR om eventuellt samarbete

Rättsfall 17 – Rätt till stöd och anpassning i förskolan och grundskolan

3 ärenden – Talerättsfonden har sagt ja till att åta sig dem. Rättsutredningen pågår.

2 ärenden ganska nya och 1 ärende nästan klart. Samarbete med Emmy från Antidiskrimineringsbyrån
Nord och ersättare till Aida på Antidiskrimineringsbyrån Syd.

Talerättsfonden tillfrågad om ytterligare 1 ärende. Stellan ska återkomma med mera information om
detta.

8.  Kommande ärenden (Bordlagt tills nästa möte)

i) Trakasserier i arbetslivet

Fall från Malmö mot diskriminering som kommit till oss genom kontakt med Ola.

Ola drar fallet.  Anders Karlsson har sagt ja att ta fallet pro bono.

ii) Dyslexi högskolan
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Ett fall angående diskriminering pga dyslexi i högskolan som kommit via Stellan.  Bifogad mejl.
Underlag för styrelsebeslut behöver förberedas genom att kontakta personen och intervjuera

iii) kollektivtrafiken i Jönköping

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

9. ”Kommunikationsplanen” (Bordlagt tills nästa möte)

10. Projekt mm (Bordlagt tills nästa möte)

i) Teckentolk och kontantstöd (utveckling från Rättsfall CRPD)

Slutseminarium 23 mars klockan 17.30 tillsammans med STIL.

Rapport finns i utkast och är färdig till seminariet. Jessica och/eller Susanne gör layout.

Förfrågan om att använda kvarvarande medel för studentuppsats. Kontakt med ordförande ILU/STIL
har tagits och formell förfrågan gått iväg.

https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/Independent-Living-med-tolktjanst
-i-arbetslivet-och-bortom.pdf
11. Kommande mötesdatum 2021 (Bordlagt tills nästa möte)

6 april 18.00-20.00

12. Övriga frågor (Bordlagt tills nästa möte)

i) Starta planering 2021 för större event. Vad ska vi göra under året i form av t.ex.
seminarier o.dyl?  Det går att söka medel från Nordens välfärdscenter har projektmedel
för större samverkansprojekt med sista ansökningsdag 28 februari 2021.

ii) DO – bordlagt från styrelsemöte 2020-10-07
iii) Diskussion om samarbeten

12. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 20:05

https://lagensomverktyg.se/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/Independent-Living-med-tolktjanst-i-arbetslivet-och-bortom.pdf
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