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Protokoll för styrelsemöte via Zoom 2022-11-02 kl. 18.00-20.00 
 
Närvarande: Jonas, Rahel, Hans, Hansherman, Susanne, Ola. Lars-Göran från 18:48.  
 
1. Mötets öppnande 
Jonas öppnade mötet. 
 
2. Val av mötesordförande 
Jonas. 
 
3. Val av protokollförare 
Ola. 
 
4. Val av justerare 
Rahel. 
 
5. Fastställande av dagordningen 
Förfrågan under övriga frågor, sent inkommet ärende.  
 
6. Föregående protokoll 
Administration av protokoll genomfördes.  
 
7. Administrativa frågor 
 
A) Ekonomisk rapport. Inget nytt att rapportera förutom beslutade utbetalningar.  
B) Nuvarande antal medlemmar/stödmedlemmar och eventuellt nytillkomna. Inga nya 
medlemmar. Jonas kontaktar STIL och DHR ang. 2022. Hans och Jonas skriver till medlemmar 
och stödmedlemmar om förnyade årsmedlemskap 2023.  
C) Externa kontakter/rapporter. Tas under Rättsfall 15.  
E) Inkomna förfrågningar. Förfrågan från student om vårt arbete med fokus på dyslexi, Hans 
besvarar detta.  
 
8. Pågående ärenden  
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Rättsfall 9.2 (Skolverket) – dyslexi och nationella prov.  
Förlust i underinstans. Ej PT i HD. Fråga om ev. JK eller internationell process. Jonas tar 
kontakt med Talerättsfonden om mer information.  
 
Rättsfall 9.3 (CRPD) – dyslexi och nationella prov 
Ligger i CRPD-kommittén. Staten ska svara inom sex månader från 18 augusti 2022. 
Uppmärksamhet i sakfrågan i Nyhetsmorgon. DRDS avvaktar tills ombuden hör av sig om 
kommitténs fortsatta.  
 
Rättsfall 15 – otillgängliga automatbensinstationer och kortautomater  
(Del)vinst i Stockholms tingsrätt. Domen har vunnit laga kraft.  
 
Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen Schenker och Rosa Pantern 
Jonas kallar till samordningsmöte om rättsfallen. Stämningsansökningar inlämnade, avvaktan 
på svaromål. Hans följer processen nära i samråd med ombuden och föreningens styrelse. 
 
Rättsfall 17 – Rätt till stöd och anpassning i förskolan och grundskolan 
DRDS har inget engagemang i ärendena längre. Däremot har föreningen betalat vissa 
omkostnader för juridiskt arbete.  
 
Rättsfall 18 – Trakasserier i arbetslivet 
Hansherman kontaktar ombudet.  
 
9. Kommunikation (Hemsida, sociala medier etc) 
Hans och Hansherman arbetar vidare.  
 
10. Seminarium  
Möjligheter att utnyttja vinsten i Rättsfall 15 i seminarium. DHR bör vara med. Bordläggs till 
nästa möte 14 december.  
 
11. Övriga frågor  
Förfrågan från Talerättsfonden om ekonomiskt stöd till nytt rättsfall. Bordläggs till nästa 
möte 14 december.  
 
Hansherman bjuder in Ola till diskussion om mobilisering av jurister. T.ex. genom Dagens 
juridik.  
 
12. Mötets avslutande 
Jonas avslutade mötet kl. 20:00. 


