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Protokoll styrelsemöte via Zoom 2023-01-18 kl. 18.00-20.00 
 
Närvarande: Susanne Berg, Jonas Franksson, Karolina Celinska, Hansherman von Axelson, 
Rahel Abebaw Atnafu, Lars-Göran Wadén och Ola Linder. 
Förhinder: Hans Filipsson.  
 
1. Mötets öppnande 18:07 
 
2. Val av mötesordförande: Jonas  
 
3. Val av protokollförare: Ola 
 
4. Val av justerare: Hansherman 
 
5. Fastställande av dagordningen 
 
6. Föregående protokoll  
Behöver justeras. Ordnas per mail och ska läggas ut på hemsidan.  
 
7. Möte med Talerättsfonden 
Inget möte om handläggningsformer bokat sedan december. Bordläggs tills diskussionen 
eventuellt behöver aktualiseras igen.  
 
8. Administrativa frågor 
 
A) Ekonomisk rapport. 
B) Nuvarande antal medlemmar/stödmedlemmar och eventuellt nytillkomna. 
C) Externa kontakter/rapporter.  
E) Inkomna förfrågningar. Styrelsens vilja är att inte acceptera inkommen förfrågan om nytt 
ärende (utkast till stämningsansökan). 
 
9. Pågående ärenden   
 
Rättsfall 9.3 – dyslexi och nationella prov (CRPD) 
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. 
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Rättsfall 16 – otillgängliga utlämningsställen Schenker och Rosa Pantern 
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. Andra driver ärendena vidare. Däremot har 
föreningen betalat vissa omkostnader för juridiskt arbete. Bör bevakas.  
 
Rättsfall 18 – Trakasserier i arbetslivet 
Hansherman kontaktar ombudet. 
 
Susanne gör bokslut och dubbelkollar engagemang, fakturor och beslut i protokoll på start och 
avslut av ärenden. Hon kan kontakta Ola om ärendena.  
 
10. Kommunikation (Hemsida, sociala medier etc) 
Hans och Hansherman arbetar vidare.  
 
11. Seminarium  
Bör kallas till och genomföras under vårterminen innan årsmötet. Fokus på lärdomar från 
praxis och pågående ärenden samt möjligheter att driva spännande rättsfall med 
diskrimineringsjuridiken och funktionsrätten. Spännande rättsfrågor och strategiska ärenden 
bör kunna diskuteras i öppen form. Fråga om målgrupp och syfte, ska vi vända oss till jurister 
eller rörelsen i första hand?  
 
12. Övriga frågor  
Nästa möten. 8 mars och därefter 19 april. Kallelse till ÅM, 24 maj tid tbc, bör förberedas på 
aprilstyrelsen.  
 
13. Mötets avslutande 
Jonas avslutade mötet 20:00. 
 


