Protokoll från Disability Rights Defenders Swedens
(DRDS) årsmöte 2021-05-26
1. Årsmötets öppnande
DRDS ordförande, Susanne Berg, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Susanne förklarade att:
● de som vill begära ordet under mötet gör det genom att antingen "räcka upp handen" eller
säga sitt namn.
● vi kommer också att ta en kortare paus efter en timme men i övrigt är det klockan 20.00
som är sluttid.

2. Fastställande av röstlängd
11 medlemmar:
Susanne Berg, Tiina Nummi-Södergren, Adolf Ratzka, Anna Zoteeva, Emma Åstrand, Hans
Filipsson, Jessica Smaaland, Lars-Göran Wadén, Ola Linder, Marie-Louise Lindén, Mari Siilsalu
(deltog från och med punkt 6), Paul Lappalainen (lämnade mötet efter punkt 4).
(Röstlängden fastställdes först till 11 medlemmar men visade sig vara 10 medlemmar då en
deltagare var inloggad på två konton.)

5 representanter för stödmedlemmar:
Martin Hagberg och Lennart Jönsson från MISA, MISA kompetens, Mellanmålet, Left is Right,
Wiljagruppen, Lisa Ly och Åsa Engman från Sveriges ledarhundsförare, SLHF, Niklas
Mårtenssson från Funktionsrätt Sverige (lämnade mötet efter punkt 7).
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3. Val av ordförande, protokollförare och justerare
Anna Zoteeva valde till mötesordförande.
Susanne Berg valdes till protokollförare.
Adolf Ratzka och Emma Åstrand valdes till justerare.

4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgan
Enligt stadgan ska kallelse ske skriftligen senast 30 dagar innan årsmöte hålls. Kallelsen gick ut
den 26 april och lades också upp på hemsidan samma dag.
Mötet fastställde att kallelse skett stadgeenligt.

5. Fastställande av dagordning
Mötesordförande frågade deltagarna om det fanns förslag till frågor under punkten ”övriga
frågor”, vilket det inte gjorde.
Mötet fastställde därefter dagordningen.

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Susanne Berg föredrog verksamhetsberättelsen.
I samband med rättsprocesserna där elever med NPF-diagnos missgynnats i skolan ställdes en
fråga om Barnkonventionens eventuella betydelse.
I samtliga fyra fall som är under utredning har Skolinspektionen riktat kritik mot
skolhuvudmännen. Det finns nationell praxis att då Skolinspektionen riktat kritik och sanktioner
mot skolhuvudmannen är det i princip konstaterat att det rör sig om diskriminering.
Själva prioriteringen utgår från sakfrågan i själva fallet. Barnkonventionen är dock mindre skarp
utifrån juridiskt perspektiv än Funktionsrättskonventionen så den stärker inte processen. Däremot
stärker Barnkonventionen synen på barn som rättighetsbärare.
Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

7. Föredragning av ekonomisk redovisning
Jessica Smaaland föredrog den ekonomiska redovisningen. DRDS hade drygt 80.000 kronor på
bankkonto vid årsskiftet. Föreningen har inga skulder. Resultatrapporten visar att föreningens
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intäkter kommer från medlemmar och stödmedlemmar. Utöver medlemsavgifter har föreningen
fått ett projektbidrag från stiftelsen ILU på 60.000 kronor, av vilka vi använt 43.000. Föreningen
har kostnader för att driva rättsfall, och mindre administrativa kostnader.
Mötet beslutade att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

8. Föredragning av revisionsberättelse
Revisorerna hade förhinder att delta vid årsmötet. Mötesordförande läste därför upp
revisorsberättelsen.
Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Motioner
Information om motioner och att sista datum var onsdag 12 maj fanns i kallelsen. Inga motioner
har kommit in och punkten frångicks därför.

11. Förslag från styrelsen
Styrelsen hade inte lagt några förslag till årsmötet, och punkten frångicks därför.

12. Föredragning av verksamhetsplan
Hans Filipsson föredrog förslag till verksamhetsplan.
I diskussionen konstaterade Lennart Jönsson att verksamhetsplanen är ambitiös. Hans höll med
om att DRDS vill mycket, men pekade också på att målen i planen är löst formulerade för att ge
nästa styrelse utrymme att agera efter situation och resurser.
Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen.

13. Fastställande av medlemsavgifter
Nuvarande avgifter är 250 kronor för medlemmar och 3000 kronor för stödmedlemmar.
Styrelsen har inget förslag om höjning.
Mötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 250 kronor per kalenderår och avgift för
stödmedlemmar till 3000 kronor per kalenderår.
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14. Val av styrelseordförande
Tiina Nummi Södergren föredrog valberedningens förslag av omval av Susanne Berg till
ordförande. Tiina sitter i valberedningen tillsammans med Jonas Franksson (sammankallande)
och Adolf Ratzka.
Mötet valde Susanne Berg till ordförande för DRDS.

15. Val av kassör
Tiina Nummi Södergren föredrog valberedningens förslag av omval av Jessica Smaaland till
kassör.
Mötet valde Jessica Smaaland till kassör för DRDS.

16. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
Tiina Nummi Södergren föredrog valberedningens förslag av omval av Lars-Göran Wadén samt
nyval av Ola Linder för två år, samt Marie-Louise Lindén för ett år.
Styrelseledamöterna Hans Filipsson, Mari Siilsalu och Lars Lindberg är valda på två år fram till
årsmötet 2022.
Mötet valde Lars-Göran Wadén, Ola Linder och Marie-Louise Lindén till styrelseledamöter i
DRDS.

17. Val av suppleanter till styrelsen
Valberedningen föreslog inga suppleanter.
Mötet diskuterade om föreningen ska ändra stadgarna angående suppleanters vara eller inte vara
i styrelsen.
Möte beslutade att från punkten.
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18. Val av valberedning
Mötesordförande frågade den sittande valberedningen om den kan ställa upp för omval.
Valberedningen meddelade att den ställde upp för omval (Jonas Franksson hade meddelat
Susanne Berg tidigare).
Mötet valde Jonas Franksson, Adolf Ratzka och Tiina Nummi Södergren till valberedning, med
Jonas Franksson som sammankallande.

19. Val av revisorer
Tiina Nummi Södergren föredrog valberedningens förslag av omval av Erika Wermeling och
nyval av Emil Erdtman till revisorer.
Mötet valde Erika Wermeling och Emil Erdtman till revisorer för DRDS.

20. Övriga frågor
Frågan om suppleanter överlämnades till styrelsen att diskutera tillsammans med
valberedningen.

21. Årsmötets avslutande
Mötesordförande Anna Zoteeva tackade för sina två år som styrelseledamot och för ett bra
årsmöte.
Ordförande Susanne Berg tackade alla medlemmar och representanter för stödmedlemmar som
deltagit, och som är nödvändiga resurser för föreningens arbete. Susanne tackade också Emma
Johansson som avgick som revisor, men framför allt Anna Zoteeva för hennes arbete i styrelsen
och som mötesordförande.
Susanne Berg förklarade därefter mötet som avslutat.

Anna Zoteeva, mötesordförande
Susanne Berg, protokolllförare
Adolf Ratzka, protokolljusterare
Emma Åstrand, protokolljusterare
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