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Protokoll styrelsemöte via Zoom 2022-06-08 kl. 18.00-20.00 
 
Närvarande: Jonas, Hansherman, Rahel, Paul, Ola.  
 
1. Mötets öppnande 
 
2. Val av mötesordförande: Jonas. 
 
3. Val av protokollförare: Ola. 
 
4. Val av justerare: Rahel  
 
5. Fastställande av dagordningen.  
 
6. Föregående protokoll 
 
7. Begäran från Talerättsfonden om förskoleärendet. Se vidare under rättsfall 17. Jonas mailar 
Talerättsfonden om detta och styrelsens behandling av en rättsutredning.  
 
8. Administrativa frågor 
 
A) Ekonomisk rapport 
Frågan bordlades eftersom Susanne inte var närvarande, 
B) Nuvarande antal medlemmar/stödmedlemmar och eventuellt nytillkomna 
Stödmedlemmar som har betalat ska kontaktas 
C) Externa kontakter/rapporter 
Inget att rapportera  
E) Inkomna förfrågningar 
Inget att rapportera förutom att Hans  
9. Pågående ärenden  
 
Rättsfall 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov.  

- Fråga om PT i HD väntar.  
 
Rättsfall 9.3 (CRPD) – dyslexi och nationella prov 

- Accepterat av kommittén som Communication 98/2022. Viss uppmärksamhet i media 
kunde noteras efter att pressmeddelande gått ut. 
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Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater  

- HUF i augusti 2022 genomförd. Dom väntas 21 september. 
 
Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen 

- Rättsutredning i steg 1 lämnad i början av september till styrelsen. Styrelsen i sin 
helhet har fått del av den 13 september 2022 och en arbetsgrupp sammanträder i nästa 
vecka för att behandla utredningen i sak.   

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

- Styrelsen konstaterar att den inte fått en regelrätt utredning, men finner det trots det 
rimligt att betala för steg 2. Däremot har vi inget åtagande att betala 
rättegångskostnader gentemot käranden; det finns ingen särskild överenskommelse 
kopplat till målet och inte i relation till att det drivs som ett T-mål.  

 
Rättsfall 18 – Trakasserier i arbetslivet 

- Stämningsansökan inlämnad april 2021. Ingen ny rapport. 
 
10. Kommunikation (Hemsida, sociala medier etc) 
Hans och Hansherman kommer att träffas för att ta frågorna vidare. 
 
11. Seminarium November 
Cirkle K, trakasserier i arbetslivet och CRPD-kommittén om dyslexi kan vara grunden  
Rahel och Jonas tar på sig arrangemanget i samarbete med Ili och Stil. 
 
12. Övriga frågor 
Hansherman åtog sig att sammankalla Ola och Paul till möte om att intressera och motivera 
jurister i diskrimineringsfrågor kring bristande tillgänglighet. 
 
13. Mötets avslutande 
               


