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Protokoll styrelsemöte via Zoom 2022-04-13 kl. 18.00-20.00 via Zoom 

Deltagare:  

Jessica Smaaland, Lars Lindberg (från och med punkt 9), Lars-Göran Wadén Mari Siilsalu (till om med 
punkt 9/rättsfall #15), Ola Linder, Susanne Berg 

 
1. Mötets öppnande 

Susanne öppnade mötet. 

2. Val av mötesordförande 
Ola valdes till mötesordförande. 

3. Val av protokollförare 

Susanne valdes till protokollförare. 

4. Val av justerare 

Lars-Göran valdes till justerare. 

5. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

6. Föregående protokoll 

Protokoll från 2022-01-19 är justerat., Styrelsemöte 2022-03-02 inställt på grund av deltagande av 
icke-beslutfört antal ledamöter. 

7. Förberedelser årsmöte 

a) Kallelse – Susanne skriver och Mari skickar ut denna vecka. 

b) Möte för att behandla eventuella motioner, fastställa VB och VP – beslutades att möte kommer 
ske per capsulam 9-10 maj. 

c) Verksamhetsberättelse – Susanne skriver VB 2021 och den tas upp på styrelsemötet i maj.  

d) Verksamhetsplan 2022 – beslutades att använda samma plan som 2021 för 2022. 

e) Kontakta revisorerna -  Susanne kontaktar revisorerna. 

f) Funktioner under mötet – Beslutades att föreslå Jessica till årsmötesordförande och Susanne till 
protokollförare. 

g) övrigt  - Susanne kontaktar valberedningen för att höra hur deras arbete går.   

 
8. Administrativa frågor 

A) Ekonomisk rapport – punkten frångicks. 

B) Nuvarande antal medlemmar/stödmedlemmar och eventuellt nytillkomna – punkten frångicks. 
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C) Externa kontakter/rapporter –  Susanne kontaktar SLHF 

E) Inkomna förfrågningar– punkten frångicks 
F) Regler för styrelsemöten – punkten frångicks 

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  

 
9. Pågående ärenden  

Rättsfall 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov.  

Kammarrätten gav inte prövningstillstånd. Överklagan till Högsta Domstolen gjord.  

Rättsfall 9.3 (CRPD) – dyslexi och nationella prov 

Ligger hos CRPD-kommittén 

Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater – Rapport Talerättsfonden 

Huvudförhandling sker i Stockholms Tingsrätt 2022-08-31 

Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen 

Pågår 

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

Beslutades att avsluta rättsfall 17A och 17B på Talerättsfondens rekommendation. Stämning 
avvaktas i rättsfall 17C och slutligt ställningstagande avvaktas i rättsfall 17D  

Rättsfall 18 – Trakasserier i arbetslivet 

Ligger hos Tingsrätten 

10. Kommande mötesdatum 2022 

Styrelsemöte per capsulam 9-10 maj. Årsmöte med efterföljande konstituerande styrelsemöte 2022-
05-18 

11. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  
12. Mötets avslutande 

 Mötet avslutades.    
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