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Protokoll styrelsemöte via Teams 2021-08-26 kl. 18.00- 20.00

Deltagare: Hans, Jessica, Lars-Göran, Marie-Louise, Ola. 

1. Mötets öppnande av Hans 18:05

2. Val av mötesordförande: Hans

3. Val av protokollförare: Ola

4. Val av justerare: Marie-Louise

5. Fastställande av dagordningen: Inga tillägg

6. DRDS fortsatta arbete – vad ska vi göra och prioritera?

Diskussioner följde om:

- Seminarium. Förslag från Susanne: seminarium via Zoom om vårt arbete med dyslexifallen 
för medlemmar/stödmedlemmar, seminariet kan spelas in så att det går att ta del av i 
efterhand. Hans föredrog förfrågan från Dyslexiförbundet om en kampanj. 
Beslut: Ett seminarium för medlemmar och stödmedlemmar ska arrangeras med fokus på hur 
dyslexifallen drivits strategiskt. Hans mailar Paul om datum i andra halvan av oktober. 
Beslut: DRDS ställer sig bakom kampanjen Bättre nationella prov. Hans skriver en kort text 
om vårt engagemang i frågan samt att vi arbetar med rättsprocesser för att skapa förändring i 
frågan. 

- Stödmedlemsmöte: För att få input på vårt arbete (kan vara för medlemmar också eller två 
separata)
Beslut: En roundtable för stödmedlemmar planeras den 8 december kl. 14-16.

- Informationsbrev: 
Beslut: ska skickas till medlemmar och stödmedlemmar senast två veckor innan seminariet. 

- Hemsidan ska byggas med design och den viktigaste informationen. Därefter kan den 
byggas ut med mer ingående texter. Jessica föreslår tider för en arbetsgrupp. 

7. Juristnätverk – DRDS måste bygga upp ett eget

Frågan diskuterades. Mötet konstaterade att det behövs utökad kapacitet för utredning och 
processföring. Föreningen har som avsikt att skapa en sändlista. I nätverket bör även jurister 
inom civilsamhället som ADBer och funktionshinderrörelsen ingå. Marie-Louise och Hans 
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ska ta fram ett förslag på text, eventuellt i samråd med en bredare arbetsgrupp, för att beskriva 
behovet av ytterligare juristkapacitet i juristnätverket.

8. Administrativa frågor

A) Ekonomisk rapport. 
Föreningen ska byta redovisningssystem för att spara pengar. 

B) Nuvarande antal medlemmar/stödmedlemmar och eventuellt nytillkomna
14 stödmedlemmar och 37 medlemmar. De ska få info om höstens möten per mail enligt 
punkt ovan.

F) Externa kontakter/rapporter
- Hans har haft kontakt med Elöverkänsliga riksförbund som är stödmedlem (föredras 
muntligt).

- Peter Brusén (som skrev ”Livet en gång till”) har skrivit en ny bok – ”Det gåtfulla mötet” – 
som DRDS nämns i.

G) Inkomna förfrågningar
- Förfrågan från Dyslexiförbundet (Sara Rydin) om att ställa oss bakom en kampanj angående 
de nationella proven och användandet av hjälpmedel (dyslexifallen; rättsfall 9.X, se bifogat 
dokument.) Frågan hanterad i punkt ovan. 

- Susanne har blivit inbjuden av ENIL att tala under Freedom Surf, som hålls istället för 
Freedom Drive. 21 september kl 12-14. Mer info från Susanne via mejl.

H) Samverkansformer andra organisationer

I) Regler för styrelsemöten
Uppdaterat dokument bifogat.

Exceldokument upplagt på driven för att notera vem som var ordförande, protokollförare osv 
och notera vad varje styrelsemedlem ska göra till nästa möte.

9. Pågående ärenden 

Rättsfall RS v. Sweden 

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. I praktiken avslutade
Rättsfall 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov. 
Ligger hos tingsrätten.
Rättsfall 9.3 (CRPD) – dyslexi och nationella prov



Sida 3 av 4

Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater – Rapport 
Talerättsfonden
MUF december.

Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen

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

Rättsfall 18 – Trakasserier i arbetslivet
Stämningsansökan inlämnad. 

10.  Kommande ärenden 
i) kollektivtrafiken i Jönköping 

11. ”Kommunikationsplanen”
Bordläggs.

12. Projekt mm 
i) Teckenspråkstolk och kontantstöd (utveckling från Rättsfall CRPD) 

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. 
Hur går vi vidare?
Bordläggs

13. Kommande mötesdatum 2021
Kommande möten torsdag 7 oktober och torsdag 18 november. Båda mellan klockan 18 och 
20.

14. Övriga frågor 
Information om möjlighet att delta i olika seminarium

- Från Paul: Seminarium 6 september angående DO:s vs Braathens Regional Aviations 
– om huruvida en diskriminerande part kan ”köpa sig fri” genom att förlikas men inte 
erkänna diskriminering (se mer info i mejl)

Tillgång till Drive. För de som behöver, maila Hans!

15. Mötets avslutande 20:07.


