
 
1 

 

BLEKINGE 
NÄMNDEMANNAFÖRENING 
 
Protokoll fört vid styrelsens sammanträde för Blekinge nämndemannaförening i Ronnebys 
Stadshus tisdagen den 9 september 2014 
 
Närvarande: Birgitta Ståhl, Björn Liljekrantz, Birger Vernersson, Rune Kronkvist, Sigrid 
Johansson, Kjell GG Johansson, Ole Sunnerfjell och Pirjo Veteli.  
Frånvarande: Johan Svensson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Birgitta Ståhl hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade detta öppnat. 
Information gavs att dagens medlemsmöte inställts pga att lagman Laila Kirppu fått förhinder att 
medverka. 
 
§ 2 Dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes.   
 
§ 3 Föregående protokoll 
Protokollet 2014-05-16 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Hemsidan 
Johan var ej närvarande men hade meddelat att samtliga handlingar han erhållit för Hemsidan är 
upplagda med senaste Medlemsbrevet på första sidan. 
 
§ 5 Medlemmar 
Sigrid, medlemsansvarig med bistånd av Kjell GG, meddelade att Blekinge nämndemannaförening  
idag har 53 betalande medlemmar. Senaste uppgiften om det totala antalet nämndemän i Blekinge 
är 110 st. 
Ordföranden Birgitta har skickat ut "Medlemsbrev september 2014" med två bilagor ang "Är det 
dags för en fri kvot" och föreningens svar på detta till NRF. Hon redovisade kort sitt svar (Bilaga 
Handlingarna sätts in i vår pärm på Rådhuset. 

1).   

 
§ 6 Ekonomi 
Kassören redogjorde för den aktuella ekonomiska ställningen. Dagens tillgångar är 11.126 kronor. 
Ett arvode av 1.500 kronor från årsmötet skall utbetalas. Sex nya medlemsavgifter skall redovisas 
till NRF.  
Ordföranden har hos Landstinget Blekinge och länets kommuner ansökt om bidrag till vår 
verksamhet: Karlskrona kommun 16.000 kr, Karlshamns kommun 8.500 kr, Ronneby kommun 
8000 kr, Sölvesborgs kommun 4000 kr, Olofströms kommun 4000 kr samt Landstinget Blekinge 
14.500 kr. 
 
§ 7 Höstens aktiviteter; utbildningar mm 
Torsdagen den 16 oktober 2014 kl18.00-20.00 anordnas föreläsning för våra medlemmar.  
Lokal: Kommunhuset i Karlskrona. Föreläsare: Utvecklingschef Jesper Björnsson, Socialförvalt-
ningen. Ämne: Socialtjänstlagen. 
Beslöts: Styrelsens utbildningsansvariga Birger och Ole tar fram ett utkast till inbjudan under vecka 
38 och skickar till ordföranden och sekreteraren. 
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Torsdagen den 4 december 2014 kl 18.00-20.00 anordnas medlemsmöte med adventskaffe. 
Lokal: Rådhuset i  Karlskrona. Medverkande: Lagman Laila Kirppu. 
 
Utbildningsförslag 

Diskuterades förslag på utbildningar och studiebesök för nämndemän: 
• Juridisk terminologi och begrepp som används i domar 
• "Att avslöja en lögn" - sanningspsykologi 

 
 

 
 

• Studiebesök ex. Förvaltningsrätten i Växjö, Rättspsykiatrin i Växjö, Tullverket
• Studieresor
• Jävssituationer
• Information om kriminalvård och frivård                      
Beslöts: Varje styrelseledamot skickar minst 2 förslag på utbildningar mm till sekreteraren.  
Ett utbildningsförslag för 2015 presenteras vid nästa styrelsemöte. 
 

§ 8 Nattvandring 
Genomförs natten den 19-20 september kl 23.30-03.30 i Karlskrona av 5 medlemmar från vår före-
ning: Birgitta Ståhl, Sigrid Johansson, José Espinoza, Carina Olsson och Luz Mancia. Arvodet för 
detta är 2000 kronor.  
Det bör undersökas om möjligheter finns för nattvandring även i de andra kommunerna i Blekinge.  

§ 9 Övriga frågor  

Ordföranden informerade styrelsen om SMS-funktion som planeras att införas vid tingsrätten: 
 
Tingsrätten har införskaffat en sms-portal där de kan skicka sms till alla 
nämndemännens mobilnummer samtidigt. 
Portalen är i  första hand tänkt att användas när man behöver kalla in extra nämnd. Då skickar tings-
rätten ut ett sms till alla nämndemännen och det är "först till kvarn" som gäller. Man kommer att 
kunna svara på det sms som skickas från tingsrätten och tingsrätten kan läsa svars-sms som kommer 
in. 
Man kan inte använda sms-funktionen för att meddela tingsrätten att man är sjuk osv. Då måste man 
fortfarande ringa till oss. 

AKUTLISTA 

Akutlistan är tänkt att användas när en nämndeman inte inställer sig till förhandling eller har fått 
akut förhinder. De som vill vara med på denna lista ska kunna infinna sig i tingsrätten inom 30 
minuter. 
Vi kan endast ha ett nummer per nämndeman registrerat i Portalen. De som har lämnat flera 
mobilnummer ombeds meddela christine.persson@dom.se vilket mobilnummer som vi ska använda 
i Portalen. 
Det är viktigt att alltid avsluta sms med sitt namn så vi vet vem som ska inställa sig. 
 
Vi börjar använda Portalen så snart vi fått in  uppgifter om vilka mobilnummer som ska användas. 
 
Blekinge tingsrätt kommer att gå ut med information till alla nämndemän ang SMS-
funktion (Bilaga 2). 

mailto:christine.persson@dom.se
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§  9 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsesammanträde fastställdes till torsdagen den 4 december 2014 kl 16.00-18.00 på 
Rådhuset i Karlskrona.   
 
§ 10 Mötets avslutande 
Ordförande Birgitta Ståhl tackade de närvarande för dagens sammanträde, Kjell GG för bokning av 
lokalen och Pirjo för de goda wienerbröden samt förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet      Justeras: 
 
Björn Liljekrantz      Birgitta Ståhl  
sekreterare       ordförande 
 


