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Disability Rights Defenders Sweden
Protokoll styrelsemöte via Zoom 2021-04-06 kl. 18.00- 20.00
Deltagare: Susanne Berg, Lars-Göran Waden, Lars Lindberg, Mari Siilsalu (Jessica Smaaland från punkt
8 i dagordningen och då tog styrelsen också beslut i punkterna 6 G, 6 H och 6 I samt om rättsfall 9.3)
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 18:10
2. Val av mötesordförande
Susanne Berg valdes till mötesordförande
3. Val av protokollförare
Mari Siilsalu valdes till protokollförare
4. Val av justerare
Lars Lindberg valdes till protokolljusterare
5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
6. Administrativa frågor
A) Ekonomisk rapport
Ekonomiska rapporter är klara sedan förra året.
Föreningen har 30 medlemmar och 5 stödmedlemmar i dagsläget.
B) Hemsidan
Möjligheten att hitta en extern person att göra hemsidan diskuterades kort och vi kom fram till att det
inte går att göra så.
C) Utskick till potentiella stödmedlemmar
Bordlagt
D) Nyhetsbrev
Ska vi ha en preliminär utgivningsplan?
Bordlagt
E) Externa kontakter/rapporter
Inget att rapportera
F) Inkomna förfrågningar
Ingenting att diskutera
G) Samverkansformer andra organisationer
Kan vi ta beslut om principöverenskommelsen angående kommunikation med berörda
samarbetsorganisationer? Bifogad!
Dokumentet godkändes.
H) VB 2020 och VP 2021
Förslag till VB 2020 och VP 2021 bifogat!
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VP 2021 (Susanne och Jessica ska skriva om föreningens media publicitet) och VB 2020 godkändes.
I) Planering årsmöte
Dagordning finns i stadgan. Det finns ingen förslag från styrelsen för några beslut på årsmötet.
Motioner måste vara inne senast 2 veckor innan årsmötet vilket är senast den 12 maj.
Arbetsfördelning:
●
●
●

Utskick av kallelse. Kallelse ska skickas 30 dagar innan årsmötet. Susanne skriver kallelsen och
Mari skickar ut den. VB, VP och ekonomiska berättelsen ska bifogas till kallelsen.
Mottagande av anmälningar. Vi ska inte ha några anmälningar. Vi skickar möteslänken i
kallelsen.
Tillgänglighet mm. Människor måste meddela sina tillgänglighetsbehov senast den 12 maj.

Stadgan bifogad
J) Regler för styrelsemöten
Förslag bifogat
Bordlagt
7. Pågående ärenden b
SAMLAD RAPPORT FRÅN TALERÄTTSFONDEN bifogad
Richard Sahlin har fått besked från UD att Sverige inte på eget initiativ kommer ersätta
honom för kränkning och juridiska kostnader.
Rättsfall CRPD – bifogat utfall från Funktionsrättskommittén.
Inget hänt sedan sist. Regeringen ska svara kommittén mars/april.
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?
Ärendet bordlagt till när verksamheter öppnas igen efter coronapandemin
Rättsfall 9 – dyslexi och nationella prov
Avslag från HD samtliga fall.
Rättsfall 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov.
Stämningsansökan inskickad. TF svar på Skolverkets svar bifogat. TF har krävt muntliga förhandlingar.
Rättsfall 9.3 (CRPD) – dyslexi och nationella prov
Avslag från HD samtliga fall.
Pro capsulam beslut bifogat om att ersätta Paul för översättning av dokument och en föreläsning på
ett seminarium med 12 500 kr.
Paul Lappalainens utkast till anmälan kommer senare efter eleven och hens föräldrar har godkänt
den. Styrelsen delegerar till Susanne och Paul att skicka in anmälan när den är färdig.
Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater – Rapport Talerättsfonden,
stämning?
I sammanställd rapport TF - bifogad
Det finns ingen uppdatering i ärendet. Stämningsansökan är inte inlämnad.
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Bordlagt
Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen
I sammanställd rapport TF - bifogad
Det finns ingen uppdatering i ärendet.
Rättsfall 17 – Rätt till stöd och anpassning i förskolan och grundskolan
I sammanställd rapport TF - bifogad
I några ärendena preciseras omständigheterna just nu. 2 av 3 ärendena har ombud. Rättsaktionen
ligger i stor andel i utredningsfasen.
Rättsfall 18 – Trakasserier i arbetslivet
Stämning kommer senare
Anders Karlsson idag meddelat mig att han har lämnat in stämningsansökan och kontaktat
motparten i ärendet om trakasserier pga funktionsnedsättning i arbetslivet.
8. Kommande ärenden
i)

Dyslexi högskolan

Ett fall angående diskriminering pga dyslexi i högskolan som kommit via Stellan. Mejl från Stellan
bifogat
SAKNAS GRUNDUTREDNING
Vi ska ta beslut om ärendet vid nästa styrelsemöten.
ii)

kollektivtrafiken i Jönköping

Grundutredning från Hans bifogad
Vi behöver en jurist för att kunna diskutera och besluta om ärendet. En frågeställning diskuterades:
Kan det här ses som ett rättsaktion sammanlagt med fallet om anrop av hållplatserna på bussen?
Beviset kunde vara starkare om vi kunde ha flera filmer så att det gå att bevisa att det här hände ett
antal gånger upprepat. Det här behöver diskutera mera djupgående på ett styrelsemöte.
Bordlagt
iii)

dyslexi och nationella prov

Avslag från HD samtliga fall.
Ska vi föra fall vidare till Europadomstolen. PM bifogat
PM handlar om domstolarnas bristande sätt att ge domslut. Så det är den här problemfrågan som
kunde föras till Europadomstolen. Så vi kan lyfta poängen att diskrimineringslagen fungerar inte bara
på grund av att domstolarnas sätt att applicera lagen i sina domslut.
Det behövs en ordentlig rättsutredning om den här frågan. Susanne skriver till Stellan att föreningen
är intresserad av att driva det här argumentationsgången men för att ta ett beslut behöver vi veta
vem som gör rättsutredningen i ärendet.
9. ”Kommunikationsplanen”
Bordlagt
10. Projekt mm
i)

Teckentolk och kontantstöd (utveckling från Rättsfall CRPD)
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Slutseminarium genomfört. DRDS har fått tillåtelse att använda överskottet – 17.000 kronor till
studentuppsats eller dylik för att utreda frågan om möjlighet för enskild att f rätt när Sverige ”dömts”
i internationella rättsorgan. Bifogat mejl.
Delrapport kvar att skriva och skicka till ILU – kommer till nästa styrelsemöte.
Nästa steg kan vara att utreda vilka möjligheter finns i den Svenska rättssystemet för att få
kompensation i sådana fall som Rikard Sahlins där Funktionsrättskommitteen dömde mot Svenska
Staten men UD meddelade om att han inte kommer få kompensation.
11. Kommande mötesdatum 2021
19.05.2021 18:00 - 20:00
12. Övriga frågor
i)

Starta planering 2021 för större event. Vad ska vi göra under året i form av t.ex.
seminarier o.dyl?
Den här punkten ska tas upp under punkt 6 i dagordningen på nästa styrelsemöten.

ii)

DO – bordlagt från styrelsemöte 2020-10-07
Det här frågan avslutas.

12. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl 19.56
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