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Protokoll styrelsemöte via Zoom 2021-10-07 kl. 18.00-20.00
Deltagare: Hans, Mari, Ola, Jessica, Susanne, Lars

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 18:06

2. Val av mötesordförande
Hans

3. Val av protokollförare
Mari

4. Val av justerare
Ola

5. Fastställande av dagordningen
Lägga till:

Punkt 13 - Diskussion kring frågan om vi ska fortsättningsvis gå över till fysiska
möten.

Punkt 9 f) - Avrapportering om ENILs seminarium

6. Föregående protokoll
Allting som ska diskuteras utifrån föregående protokollet finns redan med i
dagordningen.

7. DRDS fortsatta arbete
a) Seminarium om dyslexifallen: 9 november, upplägget inte helt klart.

Vi behöver göra fallet offentlig först.

Paul håller i CRPD delen och Ola håller i delen som handlar om processföringen på
Sveriges nationell nivå.

Vi skulle behöva mera tid för reflektion på seminariet. På så sätt kan vi få mera tid för
att diskutera strategiskt. Så vi skulle behöva ett något längre diskussion efter varje
presentation - ca en halvtimme. Vi kan utse en person för varje del som får i uppgift
för att ställa frågor för diskussion i fall frågorna inte kommer från publiken.

Så vi avsätter 30 - 45 min för varje presentation och 30 min diskussion per
presentation. Målet är att hitta knäckfrågorna och diskutera vad har vi lärt oss genom
det här processen. Vi kan exempelvis diskutera kring konceptet ´rimligt
tillmötesgående´ - vad är det egentligen?
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Vi behöver utse en arbetsgrupp, som tillsammans med Ola och Paul tar fram
upplägget för seminariet och skriver en inbjudan. Vi behöver också skriva i inbjudan
att seminariet kommer spelas in så att alla som ska vara med vet om det. Vi kan
styra in diskussioner för seminariet redan i inbjudan. Arbetsgruppen kan träffas på
tisdag den 12 oktober ca kl 16:15 och diskutera upplägget för seminariet. Sedan
resten ska planeras över mejl.

b) Roundtable till stödmedlemmarna

Vi behöver formulera syftet med mötet och skriva en inbjudan till stödmedlemmarna.
Vi vill ha ett närmare kontakt med stödmedlemmarna så att de kan vara mera
delaktiga i föreningens arbete.

Stödmedlemmar som SLHF och andra kan lyfta olika diskrimineringsområden som är
viktiga att prioritera i föreningens arbete.

Vi kan skriva i inbjudan en förfrågan att presentera sina frågor om diskriminering. Det
är viktigt att mötet inte blir så formellt. Det ska bygga mera gemenskap mellan
organisationer. Det ska inte göras för mycket förarbeten. Vi ska inte prata om frågan
kring rättsnätverket om vi inte har något konkret på gång.

Förslag på upplägg:

Roundtable med DRDS styrelse och stödmedlemmar

- Vilka är vi?

- Vilken verksamhet har vi?

- Vilka är våra viktigaste diskrimineringsfrågor?

- Hur kan vi samverka mot diskriminering?

- Hur kan vi mobilisera juridisk kapacitet för att utreda och driva fler fall?

Inför mötet skulle vi vilja veta om stödmedlemmarna vill presentera något.

Ett förslag på inbjudan.

Inbjudan

DRDS styrelse vill träffa representanter för våra stödmedlemmar vid ett
rundabordssamtal. Vi träffas den 8 december …. PRAKTISKA SAKER….

Diskussionspunkter:

- Vilka är vi?

- Vilken verksamhet har vi?

- Vilka är våra viktigaste diskrimineringsfrågor?

- Hur kan vi mobilisera juridisk kapacitet för att utreda och driva fler fall?

- Hur kan vi samverka strukturerat kring detta?



Sida 3 av 5

Inför mötet skulle vi vilja veta om någon av stödmedlemmarna vill presentera något
särskilt vid en egen punkt.

Mari kallar till ett möte om detta nästa vecka för arbetsgruppen för roundtable med
stödmedlemmar (Mari, Susanne, Hans).

c) Nyhetsbrev med inbjudan till seminarierna behöver skrivas. Vem kan?
Hans tar fram ett förslag på ett nyhetsbrev med korta inlägg om aktuella nyheter.

d) Hemsidan

8. Juristnätverk bordlagt

Vi behöver diskutera hur vi går vidare och utse en arbetsgrupp.

Förslag till text att skicka till jurister bifogas.

9. Administrativa frågor

A) Ekonomisk rapport bordlagt

B) Nuvarande antal medlemmar/stödmedlemmar och eventuellt nytillkomna bordlagt

C) Hemsidan (tas ovan under punkt 6)

Jessica, Hans och Mari har jobbat på att ta fram ett nytt hemsida och fortsätter med
det.

D) Utskick till potentiella stödmedlemmar bordlagt

E) Nyhetsbrev bordlagt

F) Externa kontakter/rapporter bordlagt

Avrapportering om ENILs seminarium

Telefonsamtal med ordförande i Rekryteringsgruppen (potentiell stödmedlem).

G) Inkomna förfrågningar

Förfrågan från Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) om samarbete, se bifogad pdf
med mejlet.

De är väldigt intresserade av ett samarbete med konkret fokus på att driva fall. De
föreslår ett möte får diskussion kring detta med fokus på DOs position kring
användning av ledarhund. Vi kan ha ett möte med SLHF och planera utifrån vad vi
kommer fram till på mötet. Hans, Ola och Susanne bokar ett möte med SLHF i början
på november. Hans svarar dem tillbaka.
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H) Samverkansformer andra organisationer bordlagt

I) Regler för styrelsemöten bordlagt

Dokumentet bifogat (inget nytt).

Exceldokument upplagt på driven för att notera vem som var ordförande,
protokollförare osv och notera vad varje styrelsemedlem ska göra till nästa möte:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w3LemYmoicJvuGioTI-y8ZyvEXBZ3d31fB
omPuEDqac/edit#gid=0

10. Pågående ärenden
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 tills vi tar ett beslut om det här ärendet ska avslutas.

Rättsfall 9 – dyslexi och nationella prov
Avslag från HD samtliga fall.

Rättsfall 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov.
Ligger hos tingsrätten. Inget mer har hänt. Se TRF rapport

Rättsfall 9.3 (CRPD) – dyslexi och nationella prov
Diskussion kring vart vi är i processen och några praktiska frågor.

Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater –
Rapport Talerättsfonden
Det kom ett svar från Circle-K som vi har besvarat. I svaret nämner de inte
överhuvudtaget två av de aktuella stationer i ärendet.
Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen
Stellan har hittat en person som kan göra rättsutredningen. Inget mera har hänt.

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

Rättsfall 18 – Trakasserier i arbetslivet bordlagt

Stämning inlämnad.

10.  Kommande ärenden bordlagt

i) dyslexi högskolan

ii) kollektivtrafiken i Jönköping

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w3LemYmoicJvuGioTI-y8ZyvEXBZ3d31fBomPuEDqac/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w3LemYmoicJvuGioTI-y8ZyvEXBZ3d31fBomPuEDqac/edit#gid=0
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iii) dyslexi och nationella prov

11. ”Kommunikationsplanen” bordlagt

12. Projekt mm bordlagt

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?

13. Kommande mötesdatum 2021
Diskussion kring frågan om vi ska fortsättningsvis gå över till fysiska möten. Vi
övergår till fysiska möten men det går att vara med på länk för dem som inte kan vara
med fysiskt.

Sista mötet för året torsdag 18 november kl 18-20 på STILs kontor.

14. Övriga frågor bordlagt

15. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl 20:15


