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Disability Rights Defenders Sweden

Protokoll från styrelsemöte via Zoom 2020-05-19 kl. 18.00- 20.00

Deltagare: Hans, Susanne, Anna, Lars-Göran, Jessica, Paul (Talerättsfonden), Ola
(adjungerad).

1. Mötets öppnande kl. 18:15 av Susanne.

2. Val av mötesordförande: Hans.

3. Val av protokollförare: Ola.

4. Val av justerare: Susanne.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Administrativa frågor

Enligt skriftlig rapport från Mari har vi i dagsläget har vi 33 medlemmar och 13
stödmedlemmar.

G) Samverkansformer andra organisationer
Talerättsfonden har skickat ett mail till DRDS med förklaring om att den inte kommer kunna
anta fler fall just nu, men fullfölja de åtaganden som föreligger enligt tidigare
överenskommelser mellan organisationerna.

Paul Lappalainen är Talerättsfondens nya kontaktperson gentemot DRDS.

Beslut: Hans Filipsson beslutas bli ny kontaktperson för DRDS med Talerättsfonden. Vi
skjuter frågan om framtida säkring av juridisk kompetens till ett senare möte.

I) Planering årsmöte
Inga motioner har kommit in.

Förslag till mötesfunktionärer:
● Ordförande: Anna.
● Sekreterare: Susanne.
● Zoom-koll: Jessica.

J) Regler för styrelsemöten
Förslag bifogat

Ändringar: Rapporter om rättsfall bör lämnas skriftligt, men kan kompletteras muntligt vid
mötena. Om drive-filerna används aktivt av styrelsen och ansvariga för fallen kommer detta
att fungera smidigt.

Tidigare förslag om tidsram kring protokollföring ska läggas till reglerna:
“Protokoll ska vara justerade och sända till styrelsen senast tio dagar efter mötet. Protokoll
ska vara justerare senast en vecka efter mötet.”
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7. Pågående ärenden.

Rättsfall RS v. Sweden
Dialog med Richard om strategi. Föreningen bör ta fram en kostnadsräkning, Ola tar fram
förslag.

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, SRF,
rättsutredning?
Ärendet bordlagt till när verksamheter öppnas igen efter coronapandemin.

Rättsfall 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov.
Ligger hos tingsrätten.

Rättsfall 9.3 (CRPD) – dyslexi och nationella prov.
Debattartikel är i princip klar, men behöver kortas för publicering i de flesta tidningar. Hans
tittar på hur artikeln kan kortas för att kunna skickas till fler. Kontakt med Dagens juridik
debatt bör övervägas.

Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater – Rapport
Talerättsfonden.
Hans föredrar om Ingo där rättsutredningen är på sluttampen. Telefonmöte 20 maj mellan
ombuden och Hans.

Lars-Göran föredrar Din-X. Kravframställan har skickats och svar avvaktar.

Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen.
Student har visat intresse för att vara med att driva fallet.

Rättsfall 17 – Rätt till stöd och anpassning i förskolan och grundskolan.
Fyra ärenden ang. bristande stöd till elever med NPF.

Rättsfall 18 – Trakasserier i arbetslivet.
Stämningsansökan inlämnad till tingsrätt via advokatbyrå.

8. Kommande ärenden.
i) Bristande examinationsanpassningar (enbart skriftligt, nekad muntligt) för person

med dyslexi högskolan. Grundutredning finns i bilaga.
Ola föredrar dom från Lunds tingsrätt 210519.
Diskussion om fallet, domen och föreningens kapacitet följer.
Mer utredning skulle behövas, men vi har inte kapacitet nu.
Susanne meddelar sökanden att vi inte kan hjälpa honom med det han behöver.

ii) Kollektivtrafiken i Jönköping. Grundutredning från Hans bifogad. Ärendet bör inte
släppas, men vi har inte juridisk kapacitet att utreda och stämma precis nu.

9. ”Kommunikationsplanen”
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Bordläggs.

10. Projekt mm
i) ILU: Teckenspråkstolk och kontantstöd mm (utveckling från RS v. Sweden).

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 få rätt när Sverige ”dömts” i internationella rättsorgan. Hur går vi
vidare? Bordläggs.

11. Kommande mötesdatum 2021

Årsmöte 26 maj, konstituerande möte 9 juni.

12. Övriga frågor

i) Starta planering 2021 för större event. Vad ska vi göra under året i form av t.ex.
seminarier o.dyl? Bordläggs.

ii) Hur vi ska hantera förfrågningar om nya ärenden under sommaren? Bordläggs.

13. Mötets avslutande kl. 20:19.


