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BLEKINGE  
NÄMNDEMANNAFÖRENING 
 
Protokoll fört vid styrelsens sammanträde för Blekinge nämndemannaförening i Rådhuset i 
Karlskrona torsdagen den 4 december 2014 
 
Närvarande: Birgitta Ståhl, Björn Liljekrantz, Birger Vernersson, Sigrid Johansson, Johan 
Svensson och Pirjo Veteli.  
Anmält frånvaro: Kjell GG Johansson, Rune Kronkvist och Ole Sunnerfjell.  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Birgitta Ståhl hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade detta öppnat. 
 
§ 2 Dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes.   
 
§ 3 Föregående protokoll 
Protokollet 2014-09-09 godkändes och finns insatt i föreningens pärm. 
 
§ 4 Hemsidan 
Johan meddelade att Hemsidan är aktuell och att nytt material som skickas till honom förs in.  
 
§ 5 Medlemmar 
Sigrid meddelade att föreningen nu har 53 st medlemmar. Medlemslistan hålls kontinuerligt aktuell.  
Medlemsbrev kommer att skickas ut inför stundande jul. 
 
§ 6 Ekonomi 
Kassören Rune Kronqvist som meddelat frånvaro inför dagens möte hade lämnat en kort 
lägesrapport om föreningens ekonomi per den 26 november 2014 till ordföranden.   
Birgitta rapporterade följande: 
Tillgångar 18.974,15 kr. Det beviljade bidraget (daterat 7/10) på 16 000 kr från Karlskrona 
kommun har inte kommit in ännu.  
Alla Blekinges kommuner har inte fattat beslut ännu om bidrag till Blekinge Nämnde-
mannaförening. Dessa påminns om beslut liksom utbetalning av beviljade bidrag. 
 
§ 7 Utbildningar/Aktiviteter 2015 se bilaga 
Domstolsverket kommer att satsa på utbildning för nämndemän bla utökad grundutbildning.  
Birgitta kontaktar lagmannen om detta. 
Ärendet diskuterades vid septembersammanträdet och vid dagens möte presenterades en 
förteckning över förslagen. Vid dagens möte gjordes en revidering och beslut fattades att 
sekreteraren skriver ut det nyreviderade förslaget (se bilagan). 
Björn och Rune får i uppdrag att handlägga den föreslagna studieresan till Växjö i april. 
Eftersom nu utsedda nämndemän avser endast ett år föreslogs att en längre studieresa planeras till år 
2016 och att en arbetsgrupp utses för att arbeta med frågan. Inkomna förslag till en längre resa är a) 
Höjeste Rätt i Köpenhamn 2 dagar och b) Studieresa till Helsingfors 3 dagar. 
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§ 8 Årsmötet 2015 
Beslöts att årsmötet 2015 planeras till mars vecka 13 tisdag/torsdag och fastställs av presidiet. 
Det reviderade utbildningsförslaget skall tas upp på dagordningen. 
 

§ 9 Nämndemannaorganisationen 
I princip har inget nytt tillkommit i ärendet. Frågan om den "fria kvoten" diskuteras fortfarande.  
 
§  10 Övriga frågor  
Birger Vernersson meddelar att han inte kommer att kandidera till den nya styrelsen som väljs på 
årsmötet i mars.  
 
§ 11 Nästa styrelsemöte      
Nästa styrelsesammanträde fastställdes till vecka 9/2015 tisd.24/2 alt torsd.26/2 kl.16-18. 
Sammanträdet planeras till samma dag som fortbildning för Blekinge Nämndemannaförening 
kommer att ske mellan kl.18-20. 
 
§ 12 Mötets avslutande 
Ordförande Birgitta Ståhl tackade de närvarande för dagens sammanträde önskade styrelsen God Jul 
och Gott Nytt År samt avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet      Justeras: 
 
Björn Liljekrantz      Birgitta Ståhl  
sekreterare       ordförande 
 
 
Medlemsmöte 
Efter styrelsesammanträdet följde ett uppskattat medlemsmöte med adventskaffe i Karlskrona 
Rådhus. Mötet gästades av Lagman Laila Kirppu som informerade om rollen som lagman vid 
Blekinge Tingsrätt samt sin syn på nämndemännen. 


