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Årsmötesprotokoll för Kristianstads Nämndemannaförening 
 
Tid: 2017-02 -16, kl 18 00 – 20 00 
Plats: Tingsrätten Kristianstad 
 
 
1. Ordförande öppnade mötet. 

 
2. Dagordningen godkändes. 
 
3. Årsmötets funktionärer valdes:  

Ordförande: Bodil Thuresson 
Sekreterare: Birgitta Larsson Lindelöf 
Justerare, tillika rösträknare: Ola Forslin och Peter Isacson 

 
4. Årsmötet godkände att mötet meddelats i god tid i enlighet med stadgarna.  
 
5. Årsberättelse för 2016 och verksamhetsplan för 2017 godkändes. Se bilagor i pärm 
som finns i Nämndemannarummet.  
 
6. Revisorernas berättelse, resultat och balansräkning godkändes. Se bilagor i pärm som 
finns i Nämndemannarummet.  
 
7. Årsmötet beviljade styrelsen för år 2016 ansvarsfrihet. 
 
8. Ändring av stadgar är inte aktuellt i år. 
 
9. Val av styrelse 
 Ordförande, två år:  Peter Isacson  
 Ord ledamot, två år:  Pia Kronkvist  
 Ersättare ett år:  Qalinle Dayib 

Ersättare ett år:  Josef Burburan 
Ersättare ett år:  Birgitta Larsson Lindelöf 

 
Ledamöter som är valda till 2018 

 Ord ledamot: Kerstin Paborn 
 Ord ledamot: Ola Forslin 

Ord ledamot: Tommy Carlsson 
 
10. Val av revisorer 
 Ordinarie, två år:  Sven-Ove Reimers 
 Ord fyllnadsval, ett år: Lars Olin 
 Ersättare, ett år: Andreas Hartvig 
 Ersättare, ett år: Vakant 
 
11. Val av valberedning för ett år 
 Monica Roos, sammankallande 
 Inge Zweiniger 
 Anita Reimers 
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12. Medlemsavgift för 2018 beslutades vara oförändrad 250 kronor. 
 
13.  Finns inga av styrelsen framlagda förslag som årsmötet ska ta ställning till. 
 
14. Finns inga av medlemmarna framlagda förslag som årsmötet ska ta ställning till. 
 
15. Övriga frågor 

• Efterlystes tjänstgöringsstatistik för nämndemännen. 
• Diskuterades hur föreningen kan få mer aktivitet och fler aktiva deltagare under 

2017. Förslag att ”damma av” det utbildningspaket som tidigare genomförts. 
Finns konkreta förslag i detta och många nya nämndemän har inte gått 
utbildningen. 

• Mötesordförande informerade att ett regionalt utbildningspaket är på gång. 
• Önskades att uppstartsmötet i januari som Tingsrätten kallar till ska arvoderas 

och att förlorad arbetsersättning ska utgå. Frågan har varit uppe tidigare och 
mötesordförande förklarande att svaret är nej från lagmannen.  

• Diskussion kring nämndemäns förlorade arbetsersättning som inte är 
pensionsgrundande samt att det finns risk att mista semesterdagar hos sin 
arbetsgivare vid frekvent tjänstgöring. Nämndemannaföreningen centralt arbetar 
för att få till stånd en ändring kring detta. Detta medför också svårigheter att 
föryngra nämndemannakåren. 

• Efterlystes statistik på nämndemän uppdelat på ålder.  
• Årsmötet vill ge ett stort TACK till Tingsrätten för att en kaffeautomat placerats i 

Nämndemannarummet.  
• Avgående ledamöter tackades för gott arbete.  
• Årsmötet tackade avgående ordförande för sitt genuina engagemang under alla 

år och för ett mycket gott samarbete med styrelse, medlemmar och Tingsrätt. 
 
16. Mötets avslutades och mötesordföranden tackade alla som deltagit. 
 
 
Vid protokollet   Godkänt 
 
 
 
Birgitta Larsson Lindelöf   Bodil Thuresson 
 
Justerare    Justerare 
 
 
 
Ola Forslin    Peter Isacson 
 
 
 
 


