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Blekinge Nämndemannaförening (BNF)  

Styrelsens verksamhetsplan för 2018.      
  

Blekinge Nämndemannaförening (BNF) ingår i Nämndemännens riksförbund (NRF), som 
är en organisation för Sveriges nämndemannaföreningar. BNF arbetar efter NRF:s stadgar 
och principer och har som ändamål att fungera som organ för information och samråd. 

BNF verkar genom att företräda nämndemän och direktanslutna medlemmar inför såväl 
myndigheter som allmänhet. BNF ska bevaka och tillvarata nämndemännens intressen i alla 
frågor av betydelse inom rättsväsendet samt informera och delta i den aktuella debatten 
inom området. BNF ska verka för och bidra till att nämndemännen genom 
kompetensutveckling ges fördjupad kunskap och förståelse inför deras uppdrag. BNF ska 
även hos massmedia och allmänhet sprida kännedom om nämndemannauppdragets 
betydelse i ett demokratiskt rättssamhälle.  

Information som sker genom föredrag, studiebesök, kurser, diskussioner mm avser i första 
hand att belysa förändringar i lagstiftning och tillämpningar i påföljd, samt övriga aktuella 
frågor, vilka påverkar nämndemännens uppdrag.  

Samråd avser kontakt med rättens ledning gällande trivselfrågor och regler angående 
nämndemännens uppdrag och tjänstgöring. Ordförande träffar lagmannen för Blekinge 
tingsrätt två gånger per år för att diskutera aktuella frågor. 

 

Medlemsrekrytering 

.Det är viktigt  att vi är många som engagerar oss. Ju fler medlemmar vi är i föreningen 
desto större möjlighet har vi att påverka och få gehör för våra frågor och arbeta för att 
utveckla och stärka nämndemannarollen. Detta gäller både BNF och NRF. Vi är 8300 
nämndemän i Sverige men endast 2500 som är medlemmar.  

BNF hade 63 medlemmar 2017 men vi kan bli fler. Medlemsrekrytering är en prioriterad 
fråga för styrelsen. Målsättning är att de flesta av Blekinges 115 nämndemän skall vara  
medlemmar i BNF.  
Det är viktigt med en aktiv förening med många medlemmar. Detta för att kunna utveckla 
och stärka nämndemannarollen.   
Styrelsen skall genom dialog med föreningens medlemmar stärka och stödja dem i deras roll. 
Medlemsavgiften är oförändrad, 250 kronor för 2018. Den sätts in på BNF:s plusgiro 

411355-1. Glöm inte att skriva namn, tel och e-post. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nämndeman


Medlemsbrev som skickas ut (via mejl) för att öka dialogen mellan medlemmarna och 
styrelsen och för att få in synpunkter på viktiga frågor och önskemål ex aktiviteter och 
utbildningar. 

NRF:s hemsida www.nmrf.se är en viktig informationskanal. Där hittar ni också BNF:s 
hemsida. 
 
NRF:s stämma 2018 kommer att vara i Stockholm den 5 maj 2018 kl 10-16.30 

BNF kommer att vara representerad av 2 ombud. 

 
 
 
 
Styrelse 2018 
Styrelsen väljs på årsmötet och består av åtta ordinarie ledamöter (inkl ordf. och v ordf.) 
och fullgör sitt uppdrag enligt § 5 i stadgarna 

 

Birgitta Ståhl   Ordförande  
0768/841200 
dag.stahl@comhem.se 

Kristin Lundberg   Vice ordförande    
0706/523698    
kristin.lundberg@bwm.se 
Pirjo Veteli    Utbildning       
0706/238214 
pirjo.veteli@oktv.se 

Björn Liljekrantz    Sekreterare 
0708/472145 
bj.liljekrantz@gmail.com  

Kjell GG Johansson   Utbildningsansvarig 
0708/893612 
kjellggjohansson@outlook.com 
Rune Kronkvist   Kassör 
0709/173244 
runekronkvist@yahoo.se 

Sigrid Johansson   Medlemsansvarig 
070/1508797 
sigrid.joh@bahnhof.se 
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Håkan Björkman   Hemsideansvarig 
 
Styrelsemöte sker två gånger per termin. 
Vecka  4 23/1 Arbetsmöte inför årsmötet kl 17.00-20.00 Ronneby 

  Planering av program för årsmötet, kommande medlemsmöten och   
  aktiviteter. 

Vecka 11 Årsmöte den 13 mars kl 18.00 Kulturcentrum, Ronneby   
  

Vecka 21   23/5 Styrelsemöte Karlshamn kl 17.00-19.00       

Vecka 37 12/9 Styrelsemöte Ronneby  kl 17.00-19.00      

Vecka 47  21/11 Arbetsmöte Karlskrona kl 17.00-20.00     

 

 

Årsmöte den 13 mars kl 18.00 Kulturcentrum, Ronneby 

Föreläsare Lasse Larsson ”Kyrkor i Blekinge” 

Årsmötesförhandlingar 

Årsmötet avslutas med en gemensam måltid på Bergslagskrogen 

 

Konstituerande styrelsemöte (i anslutning till årsmötet) 

 

Styrelsens uppdrag 

Styrelsen skall aktivt verka för medlemsrekrytering och anordna studiebesök, utbildning och  

kompetensutveckling 

Styrelsen skall bevaka aktuella frågor och besvara motioner som kommer från NRF och 
som berör uppdraget 

Styrelsen skall medverka i NRF:s arbete för en höjning av dagens ersättningar och ökade  

utbildningsinsatser för nämndemännen 

Styrelsen ska ansöka om ekonomiskt bidrag för BNF:s verksamhet 2018 från Landstinget 
Blekinge och länets fem kommuner med 500 kronor per nämndeman, som utsetts av 
respektive fullmäktigeförsamling 



Styrelsen och föreningens medlemmar ska kontinuerligt arbeta med att tydliggöra och stärka 
nämndemännens roll och betydelse i det svenska rättssystemet. 

 

 

 

Styrelsen för Blekinge Nämndemannaförening 

 

 

Birgitta Ståhl 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 


