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Protokoll styrelsemöte via Zoom 2022-08-10 kl. 18-20  
 
Deltagare: Jonas Franksson, Susanne Berg, Hans von Axelson, Ola Linder, Hans Filipsson 

 

1. Mötets öppnande 
Jonas öppnade mötet. 
 
2. Val av mötesordförande 
Jonas valdes till mötesordförande. 
 
3. Val av protokollförare 
Hans F. valdes att föra protokoll. 
  
4. Val av justerare 
Susanne valdes till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes 
 
6. Föregående protokoll 
Det föregående protokollet godkändes. 
 
Protokollet från det konstituerande mötet behöver skrivas under fysiskt för att skickas till 
Swedbank. Det finns hos Hans von Axelson. Han skriver under och skickar vidare när han är 
åter från semestern.  
 
Protokollet från mötet 2022-06-08 finns också hos Hans von A. för justering. Han justerar 
efter semestern. 
  
7. Administrativa frågor 
 

a) Ekonomisk rapport 
DRDS har för tillfället 135 000-136 000 kr på kontot. 
 
Hans F. har inkommit med fakturor på utlägg för hosting och domänen 
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mlsv.se, vilka kommer att betalas. 
 

b) Nuvarande antal medlemmar/stödmedlemmar och eventuellt nytillkomna 
DRDS har 16 medlemmar och 1 stödmedlem. 
 
En ny medlem och en förfrågan om medlemskap som ska besvaras. 

 
c) Externa kontakter/rapporter  

Inget att rapportera. 
 

d) Inkomna förfrågningar 
Förfrågan från Föreningen Hörselskadade, Döva, Barn och Familjer (FHDBF). De vill bli 
stödmedlemmar igen och undrar om de kan betala hälften av stödmedlemsavgiften 
eftersom halva året gått. Styrelsen tycker att det vore orättvist mot andra 
stödmedlemmar som redan betalat eller betalar full avgift. Beslutas: Hans Filipsson 
kontaktar FHDBF med det svaret. 
 

8. Verksamhetsplan (fortsättning på diskussion från förra mötet) 
Två seminarier ska anordnas i höst.  
 

1. Om Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater 
Preliminärt datum sätts till 23 november. Då bör domen ha kommit. Se mer under 
punkt 9. 

 
2. Om Rättsfall 18 – trakasserier i arbetslivet 

Bordlades till nästa möte. 
 
9. Vem gör vad? (fortsättning på diskussion från förra mötet) 
Hemsidan: Hans F. tar huvudansvaret att strukturera ett övergripande förslag. Susanne och 
Hans von A. är behjälpliga. Övriga styrelsen får hjälpa till vid behov. 
 
Sociala medier: Hans von A. tar huvudansvaret och har fria händer att skapa konton. 
Susanne ger login till DRDS redan befintliga Facebooksida. Eventuell koordinering med 
hemsidan kommer att diskuteras vidare mellan Hans F. och Hans von A. 
 
Juristnätverket: Styrelsen diskuterade vidare. Ett förslag är att använda seminariet om 
otillgängliga bensinstationer som en ”kick off”. Tanken är då att särskilt bjuda in jurister 
DRDS ser som potentiella medlemmar av juristnätverket och göra det så att de inbjudna vet 
om vilka som bjudits in. Förhoppningsvis kan det ge ringar på vattnet. Frågan kommer att 
diskuteras vidare. 
 
10. Pågående rättsfall 
 



 Sida 3 av 3 
 

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. Ingen kommunikation från den än. 
 
Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater – Rapport 
Talerättsfonden  
Huvudförhandling sker i Stockholms Tingsrätt 2022-08-31. Hans Filipsson kollar tid och 
återkommer till styrelsen.  
 
Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen  
Utkast till rättsutredning har lämnats till Hans Filipsson. Sista dag för stämning utifrån 
preskriptionstiden på två år är i slutet av oktober 2022. Arbetet fortsätter. 
 
Rättsfall 17 – Rätt till stöd och anpassning i förskolan och grundskolan  
Talerättsfonden har begärt de 10 000 kr som avtalats med DRDS vid stämning. Som styrelsen 
diskuterade vid det första mötet i juni är stämningen ett ordinarie tvistemål och det yrkas på 
150 000 kr, dvs. inte ett förenklat tvistemål. Det beror på att föräldrarna fått rättsskydd via 
sin hemförsäkring.  
 
DRDS har inte fått ta ställning till om stämning ska göras och styrelsen ser därför att avtalet 
med Talerättsfonden inte följts. Målet är inte längre under DRDS regi. Styrelsen beslutar att 
vi därmed inte kan betala Talerättsfonden. 
  
Hans Filipsson tar på sig att skriva ett utkast till svar till Talerättsfonden och skickar det till 
Jonas. 
 
Rättsfall 18 – Trakasserier i arbetslivet  
Ligger hos Tingsrätten. 
 
11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
12. Mötets avslutande  
Jonas avslutade mötet.  

Nästa möte 2022-09-15 kl. 18. 


