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Protokoll styrelsemöte via Zoom 2022-01-19 kl. 18.00-20.00 
 
Deltagare: Susanne, Lars-Göran, Mari, Jessica och Ola. Marie-Louise från kl. 19:00. 
 
Anmält förhinder: Marie-Louise, Paul, Hans och Lars. 
 
1. Mötets öppnande av ordförande. 
 
2. Val av mötesordförande. Susanne valdes. 
 
3. Val av protokollförare. Ola valdes. 
 
4. Val av justerare. Jessica valdes. 
 
5. Fastställande av dagordningen. Tillägg under 9.k) om hosting av hemsidan. Inga fler 
tillägg. Övriga punkter finns till förfogande om tiden räcker.  
 
6. Föregående protokoll. Novemberprotokollet behöver justeras av Hans.  
 
7. DRDS fortsatta arbete. Beslut att ta brainstorming och strategidiskussioner terminsvis och 
inte en punkt på varje möte.  
 
8. Juristnätverk  
 
Muntlig rapport: Susanne, Marie-Louise och Ola har träffats på ett arbetsmöte i januari. Fokus 
på vad vi vill ha ut av nätverket och vad vi kan erbjuda för att få in fler jurister i ett nätverk. 
Skriftliga anteckningar finns. Styrelsen diskuterade finansieringsmöjligheter för att skapa ett 
projekt för att ta fram praktiskt orienterat material om diskriminering och rättsprocess. 
Susanne återkommer med mer konkreta verksamhets- och finansieringsförslag, som delvis 
diskuterades på mötet, till styrelsen via mail.  
 
9. Administrativa frågor 
 
A) Ekonomisk rapport 
Ekonomiska rapporter för 2021 finns bifogade. Inga frågor om dokumenten. 
 
B) Nuvarande antal medlemmar/stödmedlemmar och eventuellt nytillkomna 
Ingen förändring sedan innan jul. 
 
C)  Rundabordsamtal stödmedlemmar 
Muntlig rapport.  
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D) Nyhetsbrev  
Utkast behövs till styrelsemötet den 2 mars 2022. Därefter ska det gå ut, inklusive med 
kallelse till årsmöte 18 maj.  
 
E) Externa kontakter/rapporter 
Samtal med SLHF. 
 
F) Inkomna förfrågningar 
Disability Rights Defenders Network, Nordic, ska ha ett seminarium 2 februari kl. 13-16. Vi 
har fått förfrågan om att skicka ut detta som information. Beslut: Styrelsen skickar ut blänkare 
till medlemmarna och delar på Facebook. .  
 
G) Samverkansformer andra organisationer 
 
H) Regler för styrelsemöten 
 
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-
y8ZyvEXBZ3d31fBomPuEDqac/edit#gid=0. 
 
I) Hosting av hemsidan 
Beslut: Styrelsen delegerar till Jessica att fatta beslut om rimliga kostnader för uppköp av 
hosting av hemsidan efter förslag från Hans.  
 
10. Pågående ärenden  
Rättsfall CRPD – bifogat utfall från Funktionsrättskommittén. Beslut: Avslutas. Ärendet 
behöver inte diskuteras på varje styrelsemöte. Däremot kommer styrelsen följa utvecklingen 
och fortsätta kommunikation med klagenden.  
 
Rättsfall 3.2 – kulturbyggnader och tillgänglighet – underlag från Lars-Göran finns sedan 
tidigare  
Ärendet bordlagt till när verksamheter öppnas igen efter coronapandemin. 
Beslut: Avslutas. 
 
Rättsfall 7.2 – synnedsättningar och kollektivtrafik 
Ärendet bordlagt till när verksamheter öppnas igen efter coronapandemin  
Beslut: Avslutas. 
 
Rättsfall 9 – dyslexi och nationella prov 
Avslag från HD samtliga fall. 
Beslut: Avslutas. 
 
Rättsfall 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov.  
Överklagan till Hovrätten bifogad.  
Citat från överklagan:  
Den övergripande frågan i detta mål och i den tidigare prövningen i domstol av Lea 
Karabeleskas rättigheter är varför inte Solna tingsrätt eller någon annan ingen av berörda 
domstolarna iakttar i lag föreskriven ordning för hur domstolarnas prövning i ett mål om 

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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diskriminering enligt Diskrimineringslagen (DL) eller Europakonventionen (EKMR) ska 
genomföras. 
Att målen trots de olika avgörandena drivs vidare nu mot Staten/Skolverket har sin grund i 
denna tydliga brist i domstolarnas prövning enligt DL och EKMR. 
 
Rättsfall 9.3 (CRPD) – dyslexi och nationella prov 
Aktiv processföring pågår.  
 
Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater – Rapport 
Talerättsfonden 
Diskuterades. Ligger i TR. 
 
Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen – Rapport Talerättsfonden 
Diskuterades, uppföljning ska göras av Susanne. 
 
Rättsfall 17 – Rätt till stöd och anpassning i förskolan och grundskolan – Rapport 
Talerättsfonden 
Diskuterades, uppföljning ska göras av Susanne. 
 
Rättsfall 18 – Trakasserier i arbetslivet 
Stämning inlämnad.  
 
11.  Kommande ärenden  
Inga anmälda till mötet. 
 
12. ”Kommunikationsplanen” 
Beslut: Tas bort från dagordningen och tas upp igen när ett förslag kommit styrelsen till 
handa.  
 
13. Projekt mm  
Inget nytt att protokollföra.  
 
14. Kommande mötesdatum 2021 
Möte 2022: 2 mars, 14 april, årsmöte 18 maj. Samtliga möten klockan 18.00-20.00. 
 
14. Övriga frågor  
 
15. Mötets avslutande 
Avslutat kl. 19:47. 


