
BLEKINGE 
NÄMNDEMANNAFÖRENING

Protokoll fört vid årsmöte med Blekinge Nämndemannaförening i Rådhuset 
måndagen den 3 mars 2014.

§ 1   Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Birgitta Ståhl hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet och vände sig 
särskilt till vår inbjudna gäst länspolismästare Anders Kjaersgaard. Ordföranden överlämnade 
därefter ordet till Anders som gav oss en intressant inblick i polisens nya organisation, som bl.a. 
innebär att dagens 21 regionala polismyndigheter omvandlas till en nationell myndighet. 
Uppdelningen efter 21 länsgränser tas bort och blir till sju polisregioner. Blekinge län kommer att 
tillsammans med Skåne län, Kronobergs län och Kalmar län tillhöra region Syd. 
Det bedöms finnas stora fördelar med att samla Polisen i en myndighet. Som en myndighet får man 
en kraftfullare organisation och kan arbeta mer flexibelt. Ledningsstrukturen blir också tydligare när
Polisen inte längre är uppdelad i många myndigheter. 
Tre områden ska genomsyra förändringsarbetet. Dessa områden – lokal förankring, 
utvecklingsarbete för ett bättre resultat och helhetssyn på brottsligheten – går in i varandra.
Anders framträdande var uppskattat och han tackades med blommor och en varm applåd.

Ordföranden gav därefter en kort resumé över arbetet med bildandet av Blekinge 
Nämndemannaförening. Hon framhöll också vikten av att vi blir många medlemmar och att vi 
hjälps åt med att värva nya medlemmar. 

Ordföranden nämnde också att nämndemannautredningen har utmynnat i ett förslag till lagrådet, 
vilket inte innebär några större förändringar jämfört med dagens ordning. Därefter förklarade 
ordföranden årsmötet öppnat.

§ 2   Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3   Val av mötesfunktionärer

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes:

Ordförande                Birgitta Ståhl
Sekreterare                Kaj Jansson

Justeringsledamöter  Kerstin Ekberg-Söderbom
                                  Per-Anders Nygård

§ 4   Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade att fastställa röstlängd med 20 röstberättigade medlemmar.



§ 5   Årsmötets behöriga utlysande

Mötet fann årsmötet vara behörigen utlyst.

§ 6   Föredragning av verksamhetsberättelsen

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för 2013 (bil.1) och betonade särskilt föreningens 
deltagande i den s.k. nattvandringen som förutom att det var en behjärtansvärd insats gav ett 
välkommet tillskott i föreningens kassa. Ordföranden framförde också en eloge till nämndemännen 
som med kunnighet fullgör sitt uppdrag samt ett tack till styrelsen. 
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 7   Revisorernas berättelse

Revisor Per-Anders Nygård uppläste revisorernas berättelse och påpekade samtidigt att revisionen 
endast  avsåg Karlskrona Nämndemannaförening. Då ingen anmärkning förelåg föreslog   
Per-Anders Nygård  att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet (bil.2 ).

Ronneby Nämndemannaförening avser att vid senare tillfälle inkomma med en resultat och 
balansräkning och eventuellt en verksamhetsberättelse för 2013.  

§ 8   Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade, med stöd av revisorernas berättelse, den avgående styrelsen full och tacksam 
ansvarsfrihet.

§ 9   Antagande av stadgar för Blekinge Nämndemannaförening och     
        instruktioner för Blekinge Nämndemannaförenings valberedning 
         
Årsmötet beslutade att anta förslaget till stadgar för Blekinge Nämndemannaförening (bil.3)och 
instruktioner för Blekinge Nämndemannaförenings valberedning (bil.4).

§ 10   Fastställande av antalet styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av nio ledamöter varav en ska vara ordförande.

§ 11  Val av styrelse

Till styrelseledamöter för ett år valdes:

Ordförande:         Birgitta Ståhl    
                   
Vice ordförande: Birger Vernersson 

Ledamöter:          Björn Liljekrantz    
                            Johan Svensson 
                          Pirjo Veteli
                          Ole Sunnerfjell
                           Kjell GG Johansson
                          Sigrid Johansson 
                             Rune Kronkvist



§ 12  Val av revisorer jämte revisorsersättare

Till revisorer jämte revisorsersättare för ett år valdes:
 
Revisorer:              Per-Anders Nygård       
                              Gert Gustavsson

Revisorsersättare:  Luz Mancia          
                               Kaj Jansson

§ 13  Val av valberedning

Till ledamöter i valberedning för ett år valdes:

Valberedning:        Tommy Öhlin          sammankallande      
                               Ingrid Karlsson
                               Jörgen Nilsson
  
§ 14  Beslut om medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret

Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften till 250 kronor. 

§ 15  Av styrelsen framlagda förslag
  
Ordföranden föredrog förslag till verksamhetsplan för 2014, vilken antogs av mötet.
Frågan uppkom om inbjudan till utbildningar ska sändas ut till nämndemän som inte är medlemmar 
i föreningar. Årsmötet beslutade att dessa ska bjudas in till utbildningarna, men att detta görs med 
ett anslag i nämndemannarummet.

§ 16  Av medlemmarna inlämnade förslag och motioner   

Inga förslag eller motioner hade inlämnats.

§ 17  Övriga frågor

Ordföranden efterhörde intresset av att delta i 2014 års nattvandringar som kommer att äga rum 
under tiden 30/4-6/6 och 29/8-27/9.

Ordföranden framförde ett tack till styrelseledamöterna  Anita Seaberg, Mona Svantesson, 
Irene Forsberg, Nina Anderbjörk  och Kaj Jansson som på ett förtjänstfullt sätt fullgjort sina 
respektive styrelseuppdrag, men som nu lämnar styrelsen. 

§ 17  Mötets avslutning

Ordförande Birgitta Ståhl tackade alla närvarande för ett fint årsmöte och förklarade detsamma 
avslutat.

Efter årsmötet intogs kaffe och semlor.



Vid protokollet

Kaj Jansson                                                                Birgitta Ståhl
Sekreterare                                                                 Ordförande

Justeras:

Kerstin Ekberg-Söderbom                                         Per-Anders Nygård       

    

     
                              

 


