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BLEKINGE  
NÄMNDEMANNAFÖRENING 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Blekinge Nämndemannaförening 
på Kulturcentrum i Ronneby torsdagen den 8 mars 2018 
 
 
§ 1   Årsmötets öppnande 
 
Ordförande Birgitta Ståhl hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet, som sammanföll med 
Internationella kvinnodagen, och vände sig särskilt till kvällens gästföreläsare Lasse Larsson.  
Innan föreläsningen påkallade Birgitta en "tyst minut" för vår bortgångne förbundsordförande 
Marika af Winklerfelt. Marika var en dynamisk, mycket omtyckt och uppskattad ordförande som 
kämpade för nämndemännens bästa. Hon avled den 12 februari 2018 i en ålder av 78 år. 
Sedan intog Lasse Larsson scenen. Han har varit anställd på tidningen Sydöstran i 50 år och där 
innehaft olika befattningar och sysslor. Lasse har också skrivit 4 böcker bl.a. om en om  "Blekinges 
kyrkor", vilket var rubriken för årsmötets föreläsning. Han guidade oss runt bland en del av 
Blekinges 48 kyrkor och dess historia på ett mycket intressant sätt med målande beskrivningar och 
fina bilder av kyrkorna. Blekinges äldsta kyrka är troligen Hjortsberga k:a från 11-1200 talet. 
Därefter kommer Nättraby k:a med Vittus Anderssons gravsten från år 1685. Yngsta kyrkan i 
Blekinge är Kungsmarkskyrkan i Karlskrona från år 1975. Lasse beskrev också kyrkan i Ronneby, 
de 3 stora kyrkorna i Karlskrona, kyrkan i Sölvesborg samt avslutade med kyrkan i Bräkne-Hoby 
som varit Blekinges största kyrka men numera ersatts av Tvings k:a. 
Birgitta Ståhl tackade Lasse med en liten godsak och nämndemännen honom med en varm applåd. 
 
§ 2   Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen, som skickats ut i samband med kallelsen och fanns tillgänglig i möteslokalen, 
kompletterades med budget och ekonomi, Europeisk enkäten samt "Att bli nämndeman" varefter 
den godkändes av årsmötet. 
 
§ 3   Val av mötesfunktionärer 
 
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes: 
 
Ordförande                 Kjell GG Johansson   
Sekreterare                 Björn Liljekrantz     
 
Justeringsledamöter  och tillika rösträknare: 
    Ulla-Kerstin Andersson  
                                   Percy Persson  
 
§ 4   Fastställande av röstlängd 
 
Mötet beslutade att fastställa röstlängden  med 19 röstberättigade medlemmar. 
 
 
§ 5   Årsmötets behöriga utlysande  
 
Mötet fann årsmötet vara behörigen utlyst. 
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§ 6   Styrelsens årsberättelse 
 
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017 hade skickats ut i samband med kallelsen till 
årsmötet och fanns tillgänglig i möteslokalen. Berättelsen föredrogs i valda delar av mötesord- 
föranden. Verksamhetsberättelsen fastställdes av årsmötet och lades till handlingarna. 
 
§ 7   Revisorernas berättelse 
 
Revisorn  Per-Anders Nygård föredrog revisorernas berättelse. Då ingen anmärkning förelåg 
godkände årsmötet Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Berättelsen lades till 
handlingarna. 
 
§ 8   Beslut om ansvarsfrihet 
 
Revisorerna föreslår, med stöd av revisionsberättelsen, att årsmötet beviljar den avgående styrelsen 
ansvarsfrihet. Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
§ 9   Fastställande av antalet styrelseledamöter 
 
Årsmötet beslutade, efter förslag av valberedningen, att styrelsen ska utökas från sju till åtta 
ledamöter varav en ska vara ordförande och en vice ordförande.  
 
 
§ 10   Val av styrelse 
 
Till styrelseledamöter valdes för ett år: 
 
Ordförande:        Birgitta Ståhl  omval     
                    
Vice ordförande:  Kristin Lundberg nyval 
 
Ledamöter:           Håkan Björkman nyval 
   Kjell GG Johansson  omval 
   Sigrid Johansson  omval 
   Rune Kronkvist  omval 
   Björn Liljekrantz  omval    
                             Pirjo Veteli  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 
                                Johan Svensson   nyval 
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§ 12  Val av valberedning 
 
Till ledamöter i valberedning för ett år valdes: 
 
Valberedning:         Britt-Marie Ammer Forss, sammankallande, omval       
                         Birger Vernersson, nyval  
   Agnetha Wildros , nyval 
 
 
§ 13  Beslut om medlemsavgift  
 
Årsmötet beslöt att fastställa årsavgiften för år 2019 oförändrad till 250 kronor. Av dessa går 150 
kronor till NRF centralt. 
 
§ 14  Av styrelsen framlagda förslag 
 
a) Ordf. Birgitta föredrog valda delar ur styrelsens "Verksamhetsplan för år 2018". Fortfarande är 
medlemsrekrytering den enskilt viktigaste åtgärden för styrelsen, då endast 63 st. av Blekinges 
nämndemän var medlemmar i vår förening den 31 december 2017. Detta är ett bekymmer för hela 
Sverige. Av landets 8500 nämndemän är 2000 medlemmar i de lokala nämndemannaföreningarna. 
Föreningens hemsida är ett viktigt forum för att synas och visa på BNF:s olika aktiviteter. Birgitta 
påpekade också vikten av att anmäla sig till de olika planerade utbildningsaktiviteter som anordnas, 
ibland endast för medlemmar och ibland för alla länets nämndemän. Årsmötesdeltagarna ansåg att 
föreningen anordnar väldigt bra utbildningar för höja nämndemännens kompetens. Nästa planerade 
aktivitet är ett "Nämndemannamingel" i Ronneby med bl.a. vice förbundsordförande Mats Linder 
som medverkande. 
Årsmötet ställde sig bakom Verksamhetsplanen för år2018.  
b) Kassören Rune redovisade Bokslutet 2017 som uppvisar ett positivt överskott på 18 274.57 kr. 
Även förslag till Budget för 2018 redovisades. Budgeten baseras på nuvarande medlemsantal och 
omfattar 48 000 kronor. 
Årsmötet ställde sig bakom förslagen till bokslut och budget. 
c) NRF:s stämma, som genomförs vart annat år, skall vara i Stockholm den 5 maj 2018. BNF har 
möjlighet att deltaga med 2 representanter. Årsmötet beslöt att BNF representeras av ordföranden 
Birgitta Ståhl samt ytterligare en styrelseledamot. 
d) Birgitta informerade från NRF:s regionmöte för region 9, där BNF ingår, där BNF represente-
rades av Birgitta Ståhl och Kristin Lundberg. Mötet var förlagt till Hässleholm den 20 januari 2018.         
Nomineringar till NRF:s valberedning, med bl.a. Birgitta Ståhl som vice ordförande,  liksom en 
motion "Gällande antalet ledamöter i FS och val av ordförande och vice ordförande" hade behand-
lats. Årsmötet ställde sig bakom regionmötets beslut. 
 
 
§ 15  Av medlemmarna inlämnade förslag och motioner    
 
Inga förslag eller motioner hade inlämnats till årsmötet. 
  
§ 16 Övriga frågor 
 
a) Blekinges nämndemän har via Lisbeth Karlsson, Blekinge Tingsrätt erhållit en enkät med 
målgruppen Europas nämndemän med avsändare Jonas Högström, enhetschef för internationella 
relationer, avd.chef för kompetensutveckling och internationella relationer, Domstolsverket. 
Enkäten har tidigare skickats till Sveriges domarkår för synpunkter om sin roll och nu har vi 
möjlighet att avge våra synpunkter som lekmannadomare. 
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b) Lisbeth Karlsson har också skickat ut till oss ett e-mail ang. "Att bli nämndeman" som funnits i 
broschyrform men numera måste hämtas hem från internet. Kan nås via länken 
www.blinamndeman.se.  Birgitta passade här på att ta upp frågan om hur vi på bästa sätt når 
kommunernas och landstingets valberedningar inför nomineringarna till nämndemän så att dessa val 
blir så seriösa som möjligt. 
 
 
§ 17  Mötets avslutning 
  
Mötesordförande Kjell GG Johansson framförde sitt tack för förtroendet att leda årsmötet 2018, ett 
stort tack till styrelsen för verksamhetsåret 2017 samt ett tack till övriga årsmötesdeltagare för sin 
medverkan och förklarade årsmötet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Björn Liljekrantz                                                    Kjell GG Johansson 
Sekreterare                                                            Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
Ulla-Kerstin Andersson     Percy Persson        
                               
  


