
BLEKINGE NÄMNDEMANNAFÖRENING 

Protokoll nr …….. /2015 

fört vid styrelsesammanträde den 15 september 2015 

Plats:            Rådhuset, Karlskrona 

Närvarande:   Birgitta Ståhl ordförande, Pirjo Veteli, Rune Kronqvist, Sigrid 

Johansson, Kristin Lundberg och Kjell GG Johansson 

Anmält förhinder: Björn Liljekrantz, Johan Svensson och Anders Fransson 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Birgitta Ståhl hälsade välkommen och förklarade sammanträdet 
öppnat. 

§ 2. Dagordningen 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§ 3. Föregående protokoll 

Med anledning av att datorn hos den aktuelle sekreteraren hade havererat  

beslöts att protokollet från föregående sammanträde skulle gås igenom vid 

nästkommande sammanträde. 

§ 4. Ekonomi 

Kassören meddelade att den aktuella behållningen var 49.741:-. 

Kassörens rapport godkändes i övrigt. 

§ 5. Medlemmar 

Antalet nuvarande medlemmar i föreningen är 53 st. 

De nämndemän som slutar med utgången med nuvarande mandatperiod ska i 

början av 2016 tackas av föreningsordföranden och lagmannen i ett särskilt brev. 

§ 6. Höstens aktiviteter 



Kristin Lundberg föreslog att det skulle anordnas ett studiebesök hos polisen i 

Karlskrona onsdagen den 14 oktober 2015 kl 18-20. Vid besöket skulle även 

chefsåklagare Ann Williamsson medverka. 

Styrelsen beslöt att godkänna förslaget. Programmet skulle skickas ut till 

nämndemännen snarast och sista anmälningsdag skulle vara den 9 oktober. 

 § 7. Utbildningar 

Vårt utbildningsprogram för perioden 2016-2019 kommer att fastställas senare. 

En idé om en studieresa till Helsingfors under 2017 diskuterades. Besöket skulle 

i så fall kunna omfatta tre dagar och i första hand avse tingsrätt och hovrätt. 

Pirjo Veteli fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en sådan resa. 

En repris från Margareta Lewenhagens tidigare föreläsning om 

brottmålsprocessen planerades att genomföras under februari 2016. 

Resa till Rättsmedicinen och Hovrätten skulle kunna förläggas till april-maj 

2016. 

§ 8. Information från NRF/ Nyhetsbrev/Nämndemannen 

Ordföranden föredrog aktuell information från NRF och hänvisade samtidigt till 

att det senaste numret av ”Nämndemannen” hade gått ut till samtliga 

medlemmar. 

§ 9. Hemsidan 

NRF:s centrala hemsida kommer att arbetas om. De lokala hemsidorna ska vara 

kvar men måste självklart alltid hållas uppdaterade. 

§ 10. Ny mandatperiod (2016-2019) – utbildning 

Ordföranden föredrog NRF:s till Domstolsverket ang ”Utbildningsmaterial för 

introduktion resp repetitionsutbildning för obligatorisk utbildning av 

nämndemän”. Yttrandet bifogas originalprotokollet. 

§ 11. Årsmötet 2016 

Styrelsen beslöt att årsmötet ska genomföras den 15 mars 2016. 

§ 12. Nästa styrelsesammanträde 

Äger rum 24 november 2015 kl 17-20 i Ronneby. 



§ 13. Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Som ovan. 

 

Kjell GG Johansson                                                      JUSTERAS: 

Vice sekreterare                                                                                     

                                                                                       Birgitta Ståhl 

 

 

 

 


