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Protokoll fört vid årsmöte med Blekinge Nämndemannaförening 
i Rådhuset Karlskrona tisdagen den 24 mars 2015 
 
 
 
§ 1   Årsmötets öppnande 

 

Föreningens vice ordförande Birger Vernersson hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet och 

vände sig särskilt till vår inbjudna gästföreläsare historikern Ivar Venster. Birger överlämnade 

därefter ordet till Ivar. Han gav oss en mycket intressant inblick i "Rådhusets historia". Ivar 

uppehöll sig i huvudsak till Rådhuset men berörde också Stortorget och dess kringliggande 

byggnader.  

Föreläsningen fängslade såväl nämndemän från Karlskrona som från övriga länet. Birger tackade 

Ivar med blommor och nämndemännen honom med en varm applåd. 

 

Därefter ajournerades mötet för att avnjuta en god laxsallad, gott bröd och mineralvatten därtill. 

 

§ 2   Fastställande av dagordning 
 
Den föreslagna dagordningen upplästes och godkändes. 

 

§ 3   Val av mötesfunktionärer 
 
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes: 

 

Ordförande                 Birger Vernersson  

Sekreterare                 Björn Liljekrantz     

 

Justeringsledamöter  och tillika rösträknare 

    Kaj Jansson 

                                   Monia Svensson  

 

§ 4   Fastställande av röstlängd 

 

Mötet beslutade att fastställa röstlängd med 14 röstberättigade medlemmar. 

 

 
§ 5   Årsmötets behöriga utlysande 

 

Mötet fann årsmötet vara behörigen utlyst. 

 

§ 6   Styrelsens verksamhetsberättelse 

 

Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen för 2014 (bil.1) som dessutom bilagts kallelsen till 

årsmötet. Påpekades att felaktig uppgift om medlemsantal stod i berättelsen och att utsedda 

nämndemän avser endast detta år. Årsmötet beslöt att godkänna Verksamhetsberättelsen för 2014 



efter att sekreteraren rättat till felaktigheterna. Därefter kommer berättelsen att läggas till hand-

lingarna. 

 

§ 7   Revisorernas berättelse 
 
Revisorsersättare Kaj Jansson uppläste revisorernas berättelse. Då ingen anmärkning förelåg 

godkände årsmötet Revisionsberättelsen (bil.2 ).  

 

§ 8   Beslut om ansvarsfrihet 
 
Årsmötet beviljade, med stöd av revisorernas berättelse, den avgående styrelsen full och tacksam 

ansvarsfrihet. 

 

§ 9   Fastställande av antalet styrelseledamöter 
 

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

vice ordförande. 

 

§ 10    Val av styrelse 
 
Till styrelseledamöter för ett år valdes: 

 

Ordförande:        Birgitta Ståhl  omval     

                    

Vice ordförande:  Pirjo Veteli  nyval 

 

Ledamöter:           Anders Fransson nyval 

   Kjell GG Johansson  omval 

   Sigrid Johansson  omval 

   Rune Kronkvist  omval 

   Björn Liljekrantz  omval    

                             Kristin Lundberg nyval 

   Johan Svensson  omval 

                            
§ 11  Val av revisorer jämte revisorsersättare 
 
Till revisorer jämte revisorsersättare för ett år valdes: 

  

Revisorer:             Per-Anders Nygård    omval 

                               Gert Gustavsson  omval 

 

Revisorsersättare:   Luz Mancia           omval 

                                Kaj Jansson   omval 

 

§ 12  Val av valberedning 
 
Till ledamöter i valberedning för ett år valdes: 

 

Valberedning:         Jörgen Nilsson sammankallande       

                         Britt-Marie Ammer Forss  

   Therese Åberg 

                                



   
§ 13  Beslut om medlemsavgift  
 
Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften för 2016 oförändrad till 250 kronor. Av dessa går 175 

kronor till NRF centralt. 

 

§ 14  Av styrelsen framlagda förslag 

 

Ordföranden föredrog förslaget till Verksamhetsplan för år 2014. Årsmötet beslöt att ställa sig 

bakom förslaget och dess inriktning. 

 

§ 15  Av medlemmarna inlämnade förslag och motioner    
 
Inga förslag eller motioner hade inlämnats. Hemsideansvarige Johan Svensson uppmanade 

medlemmarna att vid ny mailadress skicka in uppgifter om detta. 

 

§ 16 Övriga frågor 
 

a) Birger tog upp artikeln i tidskriften "Nämndemannen nr.1 2015" angående Statskontorets 

utredning av den framtida nämndemannaorganisationen. Han konstaterade att det troligen inte blir 

någon större förändring mot dagens verksamhet. Dock finns förslag på att pröva en annorlunda 

sammansättning av nämndemän vid tre försöksområden. 

b) Meddelades att till NRF:s tionde kongress den 9-10 maj 2015 i Örebro har anmälts ordförande 

Birgitta Ståhl. Föreningen har rätt att representeras med ett ombud för varje påbörjat hundratal 

medlemmar vid avstämning den 31 december 2014. Då vår förening är nybildad, och vi erhållit 

utbildningsbidrag från såväl kommunerna som Landstinget Blekinge, har ordföranden gjort en 

förfrågan om 1-2 styrelseledamöter dessutom har möjlighet att närvara. Kostnaden för denna/dessa 

styrelseledamöter bekostas av vår förening. NRF meddelar snarast om denna möjlighet finns. 

c) Frågan om ersättare för nämndeman som fått förhinder att medverka vid planerad förhandling 

togs upp, då några nämndemän fortfarande anser att det är oklart vem som ansvarar för detta.  

d) Synpunkter framfördes på den av Blekinge Tingsrätts uppgjorda gruppindelning av nämndemän 

de olika veckodagarna. Nämndemännen är ojämnt fördelade mellan dagarna. Årsmötet föreslog att 

styrelsen tar kontakt med Tingsrätten i ärendet för en jämnare fördelning i framtiden. 

e) Ordföranden framförde årsmötets tack till de 31 nämndemän som tjänstgjort vid Blekinge 

Tingsrätt men inte omvalts för innevarande mandatperiod. Av dessa var följande 11 medlemmar i 

Blekinge Nämndemannaförening: Christina Anderbjörk, Anita Seaberg, Kerstin Linde, Tommy 

Öhlin, Gösta Hagberg, Ingvar Karlsson, Ingrid Jönsson, Anna Espenkrona, Anders Eskilsson, Jan 

Ottosson och Jeppe Johnsson. Samtliga avgående nämndemän kommer också att avtackas av 

Blekinge Tingsrätts lagman Laila Kiirpu och Blekinge Nämndemannaförenings ordförande Birgitta 

Ståhl. 

f) Sekreteraren framförde styrelsens stora tack till avgående vice ordföranden Birger Vernersson för 

hans engagemang och medverkan till bildandet av en länsgemensam nämndemannaförening i 

Blekinge och sina insatser i föreningen. En bokgåva överlämnades.   

g) Ordföranden tackade den avgående styrelseledamoten Ole Sunnerfjell och den sammankallande i 

valberedningen Tommy Öhlin. Dessa kunde inte närvara vid årsmötet men kommer att uppvaktas 

med var sin bokgåva. 

 

§ 17  Mötets avslutning 
 
Mötesordförande Birger Vernersson tackade alla närvarande för ett fint årsmöte och förklarade 

detsamma avslutat. 

 



 

Vid protokollet: 

 

 

Björn Liljekrantz                                                    Birger Vernersson 

Sekreterare                                                            Ordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

Kaj Jansson      Monia Svensson       

                               

 

 

 
 
  

 


