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Protokoll styrelsemöte via Zoom 2023-03-08 kl. 18.00-20.00 

Närvarande: Susanne Berg (till 19.30), Jonas Franksson, Hansherman von Axelson, Rahel Abebaw 
Atnafu, Hans Filipsson och Ola Linder. 
Förhinder: Lars-Göran Wadén, Paul Lappalainen och Karolina Celinska. 

 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Jonas Franksson öppnade mötet. 

2. Val av mötesordförande 
Jonas Franksson valdes till mötets ordförande 

3. Val av protokollförare 

Hansherman von Axelson valdes till protokollförare 

4. Val av justerare 

Hans Filipsson valdes till justerare 

5. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med korrigeringen att punkt 11 flyttades före punkt 7 

6. Föregående protokoll 

Godkändes och fördes till handlingarna 

11. Seminarium/Årsmöte  

Årsmötet äger rum 24 maj. Kallelse ska ut minst en månad innan. Det diskuterades om årsmötet ska 
föregås av ett seminarium. Fråga uppkom om det ska vara ett fysiskt möte eller ett digitalt eller ett 
hybridmöte. Planeringsdiskussion om årsmötesprotokoll och justering etc.  

Beslöts om seminarium i anslutning till seminariet.  

Beslöts om att ha mötet på plats och att det om möjligt ska vara ett hybrid.  

Det planerades preliminärt kring årsmötet angående mötesordförande och sekreterare samt ansvar 
kring verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.  

7. Samarbetet med Talerättsfonden 

Susanne har påbörjat en inventering av ärenden som drivits av Talerättsfonden. Ordförande och vice 
ordförande tar över processen.  

8. Administrativa frågor 

A) Ekonomisk rapport 

Det fanns inget att rapportera. 

B) Nuvarande antal medlemmar/stödmedlemmar och eventuellt nytillkomna 
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Två nya medlemmar i januari. Ett utkast med kommunikation med medlemmar om medlemsavgift 
för 2023 har tagits fram av Hans. Beslöts att Jonas och Hans slutför arbetet. 

 

C) Externa kontakter/rapporter 

Inga kontakter anmäldes. 

D) Bankkonton  

Nästa styrelse och kassör fattar beslut om att effektivisera placeringar.  

E) Inkomna förfrågningar 

Inga inkomna 

9. Pågående ärenden  

Rättsfall 9.3 (CRPD) – dyslexi och nationella prov 

Inget att rapportera. 

Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen Schenker (16.1) och Rosa Pantern (16.2) 

(16.1) Målet löper på och kärande har inlämnat yttrande. 

(16.2) Risk finns för att dom kommer falla utan svaromål. 

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

Inget nytt rapporterat. Fortsatt bevakning. 

Rättsfall 18 – Trakasserier i arbetslivet 

Rapport om att målet förlorats. Ola fick i uppdrag att utreda vad som hände i målet. 

10. Kommunikation (Hemsida, sociala medier etc) 

Hansherman och Hans har i uppdrag att inventera och slutföra arbetet med föreningens 
kommunikationsplattform. Styrelsen enig om vikten av att så mycket som möjligt är klart till 
årsmötet.  

12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

13. Mötets avslutande 

               


