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Årsmötesprotokoll för Kristianstads Nämndemannaförening 
 
Tid:  2019-02-14, kl 18 00 – 19 30 
Plats:  Tingsrätten Kristianstad 
Närvarande:  19 medlemmar 
 
 
1. Ordförande öppnade mötet och hälsade Anna Lantz välkommen som 
informerade om förändringar mm inom Tingsrätten. Med anledning av 
permanent säkerhetskontroll bör samtliga nämndemän använda 
personalingången på baksidan. Tidrapport kommer från och med mars 
ske digitalt, mer information kommer inom kort. Tingsrättens 
verksamhetsmål och ekonomi är i balans. Med anledning av val till nya 
nämndemän under hösten kommer Domstolsverket göra en kampanj 
kring nämndemannauppdraget. Tingsrättens behov är 60 nämndemän. 
En utbildningsinsats sker till de nyvalda nämndemännen. Anna slutar 
som tf lagman den 28 februari och hon tackade för gott samarbete med 
både nämndemän och föreningen. Ordföranden tackade Anna för 
hennes aktiva deltagande i föreningens arbete med blommor och 
choklad.  

 
2. Dagordningen godkändes. 
 
3. Årsmötets funktionärer valdes:  

Ordförande: Peter Isacsson 
Sekreterare: Birgitta Larsson Lindelöf 
Justerare, tillika rösträknare: Tommy Carlsson och Bodil 
Thuresson 
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4. Årsmötet godkände att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.  
 
5. Årsberättelse för 2018 och verksamhetsplan för 2019 godkändes. Se 
bilagor i pärm som finns i Nämndemannarummet.  
 
6. Ekonomi; Årets resultat blev 908 kr och utgående balans är 11 733 kr. 
Medlemsintäkter baseras på 32 medlemmar. Kassören tog upp 
problemet med att föreningsbidrag uteblivit från kommunerna. Bodil 
undersöker dels om vi är bidragsberättigade, dels varför föreningen inte 
fått något bidrag/information. Diskussion kring vilken tidpunkt som 
gäller för ansökan av bidrag – februari eller mars – Peter/Bodil 
undersöker.  
Resultat och balansräkning för 2018 och revisorernas berättelse 
godkändes. Se bilagor i pärm som finns i Nämndemannarummet.  
 
7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018. 
 
8. Val av styrelse 
 Ordförande, två år:  Peter Isacson  
 Ord ledamot, två år:  Birgitta Larsson Lindelöf  
 Ersättare ett år:  Christer Olsson 

Ersättare ett år:  Anita Reimers 
Ersättare ett år:  Ann-Sofie Stolpe 

 
Ledamöter som är valda till 2020 

 Ord ledamot: Kerstin Paborn 
 Ord ledamot: Ola Forslin 

Ord ledamot: Tommy Carlsson 
 
9. Val av revisorer 
 Ordinarie, två år:  Lars Olin 
 Ersättare, ett år: Andreas Hartvig 
 Ersättare, ett år: Vakant 
 

Revisor som är vald till 2020 
 Sven-Ove Reimers 
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10. Val av valberedning för ett år 
 Monica Roos, sammankallande 
 Inge Zweiniger 
 Josef Burburan 
 
11. Medlemsavgift för 2019 beslutades till 200 kronor. 
 
12.  Finns inga av styrelsen/medlemmarna framlagda förslag som 
årsmötet ska ta ställning till. 
 
13. Övriga frågor 
• Efterlystes tjänstgöringsstatistik för nämndemännen. Hur skickas 

förfrågningar till extrating ut. Efterfrågades information innan 
förhandling för att undvika jäv. Samtliga frågor tar styrelsen med 
sig vid möte med nya lagmannen. 

• Diskuterades hur föreningen kan få mer aktivitet och fler aktiva 
deltagare under 2019. Förslag att utbildningsinsatser ska alternera i 
veckodagar samt att tidpunkten bör senareläggas för att möjliggöra 
deltagande för alla yrkesarbetande. Förslag att undersöka samarbete 
med Nämndemannaföreningen vid Hässleholms Tingsrätt kring 
utbildningar samt bjuda in någon från Nämndemannaföreningen 
centralt– Peter tar aktuella kontakter. Undersöka om det finns 
utbildningspengar centralt samt kolla andra föreningars hemsidor 
för att se vilka utbildningsinsatser de har. Förslag att förorda vissa 
utbildningsinsatser för nämndemän och om möjligt också göra en 
förteckning över vem som gått vad. 

• Föreningen bör undersöka möjligheten till bidrag från Tingsrätten. 
Styrelsen tar upp frågan med nya lagmannen. 

• Föreningen har en Facebooksida – en sluten grupp – som alla 
uppmanas gå med i. Ta kontakt med Ola som är ansvarig för sidan. 

• Valberedningen efterlyser större aktivitet från medlemmar samt vill 
poängtera uppdragen, både för dem som sitter i styrelsen och för 
nämndemän, att ta dem på allvar. Valberedningen tar också upp 
vikten av att vi alla hjälps åt att rekrytera nya medlemmar.  

• Med anledning av val till hösten av nämndemän kan förändringar 
ske i styrelsesammansättningen. Nuvarande styrelse får då ta 
ställning till om extra medlemsmöte behöver ske. 
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• Styrelsen har i samarbete med Tingsrätten tagit fram en folder 
”Nämndeman vid Kristianstads Tingsrätt” som alla nämndemän 
ska ha tagit del av och betonar vikten av att den efterlevs. Vi alla 
bidrar till hur allmänheten uppfattar nämndemannarollen.  
 

14. Mötets avslutades och mötesordföranden tackade alla som deltagit. 
 
 
Vid protokollet    
 
 
 
Birgitta Larsson Lindelöf    
 
     
 
Peter Isacsson    Tommy Carlsson  Bodil Thuresson 
Ordförande    Justerare  Justerare 
 
 
 
 


