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Protokoll fört vid årsmöte med Blekinge Nämndemannaförening 
i Rådhuset Karlskrona tisdagen den 15 mars 2016 
 
 
 
§ 1   Årsmötets öppnande 
 
Mötesordförande Birgitta Ståhl hälsade alla 24 medlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet och 
vände sig särskilt till gästföreläsaren advokaten Björn Lindmar. Han kåserade omkring advokatyrket 
och gav deltagarna en mycket intressant inblick i sina trettio år som advokat. Björn åskådliggjorde 
på ett målande sätt för ett antal olika rättsfall som han varit med om under sin advokattjänstgöring. 
Birgitta tackade Björn med en gåva och nämndemännen honom med en varm applåd. 
 
Därefter ajournerades mötet för att avnjuta en god kycklingsallad med bröd och mineralvatten samt 
kaffe med kaka. 
 
§ 2   Parentation 
 
Ordförande Birgitta Ståhl höll en utförlig parentation av medlemmen Anita Seaberg och utlyste 
därefter en tyst minut. 
 
§ 3   Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen, som skickats ut i samband med kallelsen, godkändes av årsmötet. 
 
§ 4   Val av mötesfunktionärer 
 
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes: 
 
Ordförande                 Birgitta Ståhl  
Sekreterare                 Björn Liljekrantz     
 
Justeringsledamöter  och tillika rösträknare: 
    Birger Vernersson 
                                   Marianne Ivarsson  
 
§ 5   Fastställande av röstlängd 
 
Mötet beslutade att fastställa röstlängd med 24 röstberättigade medlemmar. 
 
 
§ 6   Årsmötets behöriga utlysande 
 
Mötet fann årsmötet vara behörigen utlyst. 
 
 



§ 7   Styrelsens årsberättelse 
 
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015 hade delats ut innan årsmötet. Årsmötet ställde 
sig bakom berättelsen, som kommer att läggas till handlingarna. 
 
§ 8   Revisorernas berättelse 
 
Revisorn  Per-Anders Nygård föredrog revisorernas berättelse. Då ingen anmärkning förelåg 
godkände årsmötet Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015.  
 
§ 9   Beslut om ansvarsfrihet 
 
Årsmötet beviljade, med stöd av revisorernas berättelse, den avgående styrelsen full och tacksam 
ansvarsfrihet. 
 
§ 10   Fastställande av antalet styrelseledamöter 
 
Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter varav en ska vara ordförande och en 
vice ordförande. 
 
§ 11   Val av styrelse 
 
Till styrelseledamöter för ett år valdes: 
 
Ordförande:        Birgitta Ståhl  omval     
                    
Vice ordförande:  Pirjo Veteli  omval 
 
Ledamöter:           Kjell GG Johansson  omval 
   Sigrid Johansson  omval 
   Rune Kronkvist  omval 
   Björn Liljekrantz  omval    
                             Kristin Lundberg omval 
    
                            
§ 12  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 
 
§ 13  Val av valberedning 
 
Till ledamöter i valberedning för ett år valdes: 
 
Valberedning:         Jörgen Nilsson sammankallande       
                         Britt-Marie Ammer Forss  
   Therese Åberg 



§ 14  Beslut om medlemsavgift  
 
Årsmötet beslöt att fastställa årsavgiften för år 2017 oförändrad till 250 kronor. Av dessa går 150 
kronor till NRF centralt. 
 
§ 15  Av styrelsen framlagda förslag 
 
Ordföranden föredrog detaljerat och utförligt förslaget till Verksamhetsplan för år 2016. Årsmötet 
beslöt att ställa sig bakom förslaget. Verksamhetsplanen kommer att läggas som bilaga till proto-
kollet. 
 
§ 16  Av medlemmarna inlämnade förslag och motioner    
 
Medlemmen Monia Svensson hade inkommit med ett önskemål till sekreteraren via e-mail. 
Önskemålet tas upp som förslag till årsmötet: "Med ett önskemål från min sida skulle vara att man 
geografiskt fördelade mötena i nämndemannaföreningen. Vi nämndemän kommer från hela länet 
men alla möten förläggs till Karlskrona. Jag är inte ensam om att tycka detta. Det finns bra lokaler 
både i Karlshamn och Ronneby där vi kunde samlas". Sekreteraren har svarat Monia S. via e-mail 
att styrelsens ambitioner är att föreningens möten i så stor utsträckning som möjligt skall fördelas 
över länet, vilket för övrigt är planerat för år 2016.  
 
§ 17 Övriga frågor 
 
a) Eva Bard, samordnare för Brottsofferjour och Vittnesstöd,  hade inbjudits till årsmötet för att 
informera om deras verksamhet. Eva berättade att verksamheten, som startade i Karlskrona år 1999, 
är ideell och att det i Blekinge finns 12 st. vittnesstöd och 6 st. stödpersoner. Vid Tingsrätten i 
Karlskrona finns en lokal för verksamheten och som används för möten mellan vittnen och 
stödpersonerna. Brottsoffermyndigheten är arbetsgivare för verksamheten.  
b) Ordföranden framförde ett stort tack till de avgående styrelseledamöterna Anders Fransson och 
Johan Svensson för  det arbete som de lagt ner i styrelsen för Blekinge Nämndemannaförening.  
 
 
§ 18  Mötets avslutning 
 
Mötesordförande Birgitta Ståhl tackade alla närvarande för ett fint och engagerat årsmöte och 
förklarade detsamma avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Björn Liljekrantz                                                    Birgitta Ståhl 
Sekreterare                                                            Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
Birger Vernersson     Marianne Ivarsson       
                               
  


