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Protokoll styrelsemöte via Zoom 2022-06-08 kl. 18.00-20.00 

Närvarande:  

1. Mötets öppnande 
Jonas Franksson öppnade mötet 

2. Val av mötesordförande 
Jonas Franksson valdes till mötets ordförande 

3. Val av protokollförare 

Hans von Axelson valdes till protokollförare 

4. Val av justerare 

Karolina och Hans valdes till justerare 

5. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

6. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

7. Presentation av ledamöter 

Ola har varit med och drivit en del ärenden och utrett, hade tidigare en tydligare koppling eftersom 
han var anställd inom Ili. 

Hans Filipsson har varit med länge i styrelsen och har ett förflutet som aktivist bland annat med 
Tillgänglighetsmarschen 

Rahel berättade om sitt engagemang bland annat var hon med och drev frågan om CRPD i Etiopien. 
Jobbar nu på Stil. Förväntar sig att lära sig mer.  

Missade anteckna några 

8. Administrativa frågor 

A) Ekonomisk rapport – bordläggs till nästa möte 

B) Nuvarande antal medlemmar/stödmedlemmar och eventuellt nytillkomna 

Tyvärr var det ingen som hade tagit fram de aktuella siffrorna.  

C) Externa kontakter/rapporter 

Inget aktuellt 
E) Inkomna förfrågningar 

Inget aktuellt 
F) Regler för styrelsemöten 

Rutiner för styrelsens arbete tas upp på löpande, se också fråga om arbetsfördelning i punkt 11. 
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9. Pågående ärenden  

Rättsfall 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov.  
(Fattade det som) Avslag på PT och att ärendet avslutas därmed. 

Rättsfall 9.3 (CRPD) – dyslexi och nationella prov 

Är anmält till CRPD-kommittén 

Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater – Rapport Talerättsfonden 

Huvudförhandling i Stockholms tingsrätt 2022-08-31 

Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen 

Pågår 

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

Två ärenden inom ramen ej avslutade 

Rättsfall 18 – Trakasserier i arbetslivet 

Ligger i Tingsrätten 

10. Diskussion om ev. nytt rättsfall 

Beslöts att DRDS kan utgöra plattform för ärende till CRPD-kommittén om personlig assistans  

Principbeslut om att kunna driva fall om ledarhundar.  

11. Arbetsfördelning i styrelsen 

Jonas och Hans Filipsson tar emot infopost om nya ärenden 

Susanne tar e-post om ekonomiska frågor 

12. Kommande mötesdatum 2022 

Höstens mötesplan skickas via e-post 

Särskilt möte om arbetsfördelning i v.  

13. Övriga frågor  

Beslöts att Paul Lapalainen adjungeras till styrelsen 
14. Mötets avslutande 

Mötet avslutades. 

               


