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FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH SAMMANTRÄDEN 
 
Förbundsstyrelsen leder riksorganisationens arbete i överensstämmelse med vad kongressen genom 
organisationens stadgar i övrigt har fastställt. NRF styrelse har under 2007 haft sina sammanträden i 
förlagda till Stockholm där också riksorganisationens kansli är beläget. Ordföranden har utövat – i 
samråd med styrelsen - ledningen för organisationens löpande verksamhet. Under 2007 har förbunds-
styrelsen sammanträtt 6 (sex) gånger. Alla sammanträden har noga protokollförts. Under 2007 har tre 
nyhetsbrev sänts ut från riksförbundet. Dessa skickas till ordförande, kassör och sekreterare vid samt-
liga anslutna föreningar i första hand med e-post och i andra hand med vanlig post. Kongressprotokol-
let 2007 finns upplagt på förbundets hemsida. 
 
 
RIKSFÖRBUNDETS LEDNING 2007 
 
Lars Lassinantti, Luleå, ordförande 
Veronica Jonsson, Stockholm, kassör 
Britt Winberg, Örsundsbro, vice ordförande 
Hans Båging, Gislövs läge, sekreterare 
Eva Olsson, Gävle 
Birgitta Breile, Stockholm 
Anita Jonsson, Norrköping 
Ingela Ohldin, Kållered 
Erling Roth, Nävlinge 
Uno Janson, Stockholm 
Lars-Magnus Björkquist, Örebro 
Leif Magnusson, Waxholm 
 
Staffan Ringskog, Ängelholm, redaktör för tidningen ”Nämndemannen” 
Catarina Ingvarsson, kansliföreståndare NRF 
 
 
Under 2007 lämnade de vid kongressen 2007 valda ledamöterna, Margareta Vestin och Jimmy Ahl 
sina uppdrag i förbundsstyrelsen, vilket styrelsen beklagar. Den 20 januari 2008 lämnar även Markus 
Ragnegård sitt uppdrag som styrelseledamot. Även han valdes på kongressen 2007. 
 
 
ARBETSUTSKOTTET OCH SAMMANTRÄDEN 
 
Styrelsen utser arbetsutskott bestående av ordföranden, vice ordföranden samt styrelseledamöter som 
styrelsen beslutar. Arbetsutskottet förbereder styrelsens sammanträden. Arbetsutskottet handlägger 
på uppdrag av styrelsen löpande ärenden av allmän administrativ och ekonomisk art samt övriga 
ärenden. Såväl styrelsen som arbetsutskottet skall föra beslutsprotokoll. 
 
Under 2007 har arbetsutskottet sammanträtt 14 gånger, varav en del av dessa utgjorts av telefonsam-
manträden. Samtliga arbetsutskott har noga protokollförts. 
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ARBETSUTSKOTTETS LEDNING 2007 
Lars Lassinantti, förbundsordförande 
Veronica Jonsson, förbundskassör 
Britt Winberg, vice förbundsordförande 
Hans Båging, förbundssekreterare 
Eva Olsson, ledamot 
 
Catarina Ingvarsson, AU:s sekreterare och kansliföreståndare NRF 
 
 
ANTAL FÖRENINGAR SOM VAR ANSLUTNA TILL NRF UNDER ÅR 2007 var 69. 
 
 
STYRGRUPPER OCH RÅD 
 
Fram till kongressen i maj var förbundsstyrelsen indelad i ett redaktionsråd samt tre styrgrupper inom 
olika arbetsområden. 
 

Redaktionsrådet: Berndt-Ola Lundström, Kai Bengtsson, Christer Folkesson och Håkan Quist 
Styrgruppen för Etik och allmänna frågor: Nanna Nilsson, Anna-Lisa Johansson, Bertil Ed-
blad och Erling Roth 
Styrgruppen för Media och information: Ingela Ohldin, Annagreta Bernhard, Veronica 
Jonsson och Lars Lassinantti 
Styrgruppen för Fortbildning: Britt Winberg, Birgitta Breile, Hans Båging, Rolf Wadén, Uno 
Janson och Lauri Sankari 
 
 

NRF REVISORER 
 
För granskning av riksorganisationens styrelse, dess verksamhet och riksförbundets räkenskaper väl-
jer kongressen - 2007 - för följande kongressperiod under fyra år fyra (4) revisorer varav två (2) skall 
vara ersättare. Ersättarna inträder vid ordinarie revisors förhinder eller avgång. Revisorerna skall till 
ordinarie kongress avlämna berättelser för vart och ett av de gångna årens förvaltning. Revisionsberät-
telse för annat år än kongressår skall för kännedom överlämnas till förbundets styrelse så snart ske 
kan. Det åligger alltså revisorerna att verkställa granskning av räkenskaper och förvaltning varje år.   
 
Seve Boudrie, Stockholm, ordinarie revisor 
Lars-Åke Andersson, Sundsvall, ordinarie revisor 
 
Ewa Ståhl, Stockholm, ersättare 
Eva Schenström, Stockholm, ersättare 
 
 
 
NRF VALBEREDNING 
 
Val av valberedning äger rum vid förbundets kongress - 2007 - för följande kongressperiod under fyra 
(4) år. Valberedningen skall bestå av fem (5) ledamöter varav en är ordförande och sammankallande.  
 
Annagreta Bernhard, Norrköping, ordförande 
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Erland Eriksson, Piteå 
Bengt Holmquist, Falun 
Birgitta Gamelius, Karlskrona 
Ruth Holmkvist-Svensson, Stockholm 
 
 
EKONOMI 
 
Förbundets ekonomi för 2007 ger ett överskott. Detta är resultat av ett grundläggande arbete med att 
se över kostnader och intäkter. 
 
Kongressen 2007 beslutade dels om en budget och dels om en verksamhetsplan för kongressperioden. 
Inom dessa ramar beslutar förbundsstyrelsen om budget och plan för vart år inom mandatperioden. 
 
Se i övrigt Ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse. 
 
 
NYORDNING INOM REGIONINDELNINGEN 
 
Inför mandatperioden 2007-2010 påbörjade den nyvalda styrelsen arbetet med att planera för speciell 
satsning på, att än bättre, aktivera den regionala verksamheten på flera plan för att förbättra kontak-
terna med landets nämndemannaföreningar och på så sätt bibehålla och utöka medlemsantalet. 
 
Varje region har nu som tidigare ett eget ombud och för att klargöra ombudets arbetsuppgifter har en 
enklare arbetsbeskrivning tagits fram. Regionindelningen i sig har setts över och har nu fått en siffer-
beteckning i stället för de tidigare mer ”vädersträcksbetonade” Region Väst, Region Syd m fl. (Se hem-
sidan: www.nrf.cc under rubrik Regioner). Ombudens roll i den regionala verksamheten kommer att 
bli tydligare.  
 
Förbundsstyrelsen beslutade också för att bli mer synlig ”ute på fältet” genom att ha några samman-
träden i regionerna för att personligen träffa representanter för regionens föreningar för gemensamt 
utbyte av information och samtal inom varandras verksamhetsområden. I planerna ingick att för-
bundsstyrelsen skulle träffa under 2008 Region 6 i Norrköping, Region 7 i Göteborg i maj, Region 5 i 
Stockholm i augusti och Region 9 i Kristianstad.  
 
 
REMISSVAR UNDER VERKSAMHETSÅRET 
 
Eftersom NRF är en officiell remissinstans lägger förbundsstyrelsen stor vikt vid utformningen av för-
bundets remissvar. Som helhet bevakar NRF olika utredningar/remisser som berör nämndemännens 
verksamhet.  
 
Under verksamhetsåret har förbundet lämnat två remissvar. Det avsåg ”En mer öppen Domarutbild-
ning” DS 2007:11. NRF instämmer i utredningens förslag om behovet av ett bredare underlag för re-
krytering och utbildning av domare. Förslaget som presenteras kommer enligt NRF:s uppfattning att 
underlätta och effektivisera domarutbildningen. 
 
Det andra remissvaret avsåg en rapport om ”Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i 
Norrland”. NRF:s remissvar var i många stycken kritiskt till utredningens förslag eftersom det skulle 
enligt vår uppfattning äventyra den rättsäkerhet som måste gälla även i glest befolkade områden. Ut-
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redningens förslag gick ut på en koncentration av rättväsendets resurser med fokus på kostnadsbespa-
ringar vilket enligt NRF:s mening och remissvaret äventyrar rättssäkerheten.  
 
 
KONGRESSEN I ESKILSTUNA 
 
2007 års kongress ägde rum i Eskilstuna på konferensanläggningen Fortet den 12-13 maj 2007. Delta-
gare på kongressen var 81 kongressledamöter från 57 nämndemannaföreningar, ledamöter från för-
bundsstyrelsen, valberedningen och revisorer samt redaktören för tidningen Nämndemannen. 
 
 
Verksamhetsplan och Vision 2011 
Kongressen hade att ta ställning till verksamhetsplanen 2007 – 2011. Utgångspunkten var det av sty-
relsen utarbetade förslaget ”Vision 2011”.  Inlägg i debatten visade på ett brett engagemang från kon-
gressledamöternas sida när det gäller NRF:s arbetsuppgifter inom rättsväsendet som den breda all-
mänhetens representanter. Kongressen beslutade att ställa sig bakom ”Vision 2011” med tillägg om 
ökad invandrarbakgrund och anpassning av domstolarna för funktionshindrade.  
 
 
Medlemsavgift 2009 -2011 
Den föregående styrelsen föreslog för kongressen en höjning av medlemsavgiften till NRF från 125 kr 
till 175 kr. Enligt förslaget skulle höjningen börja gälla 2009. Senast avgiften höjdes det var 1994 då 
avgiften höjdes från 100 kr till 125 kr. Många kongressledamöter yttrade sig över förslaget. Det fanns 
förslag som var för och emot en höjning. Kongressens beslut blev i enlighet med styrelsens förslag att 
höja avgiften med 50 kr från och med 2009. 
 
 
Antal ledamöter i förbundsstyrelsen 
En stadgeförändring som kongressen tog var är att den nya förbundsstyrelsen skall bestå en styrelse på 
15 ledamöter. Den nya förbundsstyrelsen hade konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till 
kongressen och kunde därmed börja styrelsearbetet utan dröjsmål. Tyvärr har den nyvalda styrelsen 
drabbats av inte mindre än två avsägelser. I båda fallen gäller det två nyvalda ledamöter, Margareta 
Vestin, Sundsvall och Jimmy Ahl, Kungshamn. Båda har motiverat avsägelsen av personliga och ar-
betsmässiga skäl. Vi övriga i förbundsstyrelsen beklagar avsägelserna. Eftersom den nya styrelsen är 
mindre krävs en större arbetsinsats av varje enskild styrelseledamot. På styrelsemötet i november dis-
kuterade styrelsen i allmänna ordalag den uppkomna situationen. Planen på att adjungera två ledamö-
ter till styrelsen fördes fram för ett eventuellt beslut under av 2008.  
 
 
Enskilt medlemskap 
Under 2006 påbörjade förbundet en försöksverksamhet med att erbjuda en enskild nämndeman möj-
lighet att ansluta sig direkt till NRF. Avgiften är 200 kr per år. Frågan om enskilt medlemskap i NRF 
togs upp på kongressen i Eskilstuna och kongressen beslutade att i de fall där det inte finns tillgänglig 
lokal förening ansluten till NRF äger nämndeman rätt till individuellt medlemskap i förbundet efter 
erlagt avgift. Direktanslutning innebär att medlem har rätt att delta i regionala nämndemannating och 
av förbundet anordnade resor. Direktanslutna medlemmar har motionsrätt till förbundets kongress 
men däremot inte rösträtt. 
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Val av riksförbundets styrelse för 2007 – 2011 
Valberedningen hade föreslagit ett antal nyval till styrelsen bl.a. nyval av förbundsordförande. Valbe-
redningens förslag var Christer Folkesson. Övriga nyval till styrelsen var Leif Magnusson, Eva Olsson, 
Markus Ragnegård och Margareta Vestin. Nyval av ersättare till styrelsen enligt valberedningen var 
Anita Jonsson och Lars-Magnus Björkqvist. Ytterligare namnförslag utöver valberedningens förslag 
lades fram av kongressen. Sluten omröstning begärdes vid val av förbundsordförande men även när 
det gällde val av övriga nio ordinarie ledamöter och vid val av fyra ersättare till styrelsen och förbun-
dets fem ledamöter till valberedningen. Resultatet av omröstningarna - se ovan. 
 
 
Kongressens avslutning 
Sist men inte allra minst vill den nyvalda styrelsen tacka kongressdelegaterna för deras insatser som 
inspirationskälla för styrelsens arbete under de kommande åren. Den nyvalda styrelsen vill rikta ett 
varmt tack till den avgående styrelsen vid kongressen 2007 och då särskilt till styrelseledamoten Lauri 
Sankari som gjorde en berömvärd insats när det gäller planering och genomförande av kongressen. 
Eskilstuna kommuns välvilliga inställning till kongressen var också ovärderligt och förtjänar ett stort 
tack. Styrelsen vill också rikta ett tack till den vid kongressen avgående ordföranden Berndt-Ola Lund-
ström samt övriga avgående ledamöter och valberedning.  
 
 
UTBILDNING 
 
Det är viktigt att landets nämndemän är uppdaterade i aktuella samhällsfrågor. Vår omvärld förändras 
hela tiden med nya företeelser och trender, vanor och livsmönster. Hur välinformerad en nämndeman 
är kan vara avgörande för utgången i ett mål. 
 
Förbundsstyrelsen arbetar aktivt för att skapa ekonomiska förutsättningar för föreningarna att enga-
gera kvalificerade föreläsare. Det sker genom att söka projektmedel. Under 2007 fortsätter projektet 
”Barn som far illa” med medel från Allmänna arvsfonden. Många föreningar är mycket aktiva med 
utbildning och information. Inriktningen på utbildningarna visar ett brett urval. Temat ”Barn som far 
illa” hr intresserat många. Ett tjugotal föreningar har arrangerat seminarier och inbjudit omkringlig-
gande föreningar för fördjupning i ämnet. Förbundsstyrelsen arbetar också för att skapa värdefulla 
kontakter och samarbetsparter för en breddad utbildningsverksamhet. 
 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset och organisationen ISIS (stödorganisation till ECPAT) erbjuder dels 
sina egna utbildningar som nämndemän är välkomna ett delta i och dels kan föreningar få hjälp att 
ordna heldagsprogram i skiftande ämnen inom organisationens ram. 
 
Från förbundsstyrelsens utbildningskonto ansöker föreningarna om pengar för utbildning eller stu-
diebesök inom rättsväsendet. Under 2007 ansökte 33 föreningar. Från utbildningskontot inklusive 
Allmänna arvsfondens projektmedel betalades totalt ut 109 614 kr under året. Årligen ansöker för-
bundsstyrelsen hos Domstolsverket om ökade resebidrag för föreningarnas studieresor inom rättsvä-
sendet. Trots ökade kostnader ligger taket för resebidraget kvar på 6 000 kr.   
 
 
TIDNINGEN NÄMNDEMANNEN 
 
Tidningen Nämndemannen är NRF:s medlemstidning. Den kommer ut med fyra nummer per år och 
under kongressår oftast med fem nummer. 
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Tidningen når Sveriges närmare 8 500 nämndemän. Tidningen Nämndemannen når också Sveriges 
domstolar, lagmän, åklagare, advokater och tidningsredaktioner. 
 
Under verksamhetsåret gjorde ett opinionsinstitut en läsarundersökning av tidningen. Mohlins Mark-
nadsinformation genomförde då en enkätundersökning om tidningens status bland dess läsare. 
Tidningen fick i undersökningen genomgående mycket höga värden vad gällde läsarnas uppskattning 
av tidningen. Enligt enkätundersökningen ansåg en hög andel av läsarna att tidningens innehåll håller 
en god kvalitet. Undersökningen visade också att en stor majoritet av läsarna också läser flertalet av 
tidningens artiklar. 
 
Vår ambition är att tidningen ska engagera. I varje nummer finns ett temaämne. Ämnet ska vara aktu-
ellt och spegla en del av den rättspolitiska diskussionen i landet. Tidningen Nämndemannen bevakar 
också nyheter inom det rättsliga området. Vår bevakning av vad som sker inom NRF:s föreningar är 
också av högsta vikt. 
 
 
RESEVERKSAMHETEN 
 
Under 2007 ansvarade riksförbundet för två studieresor till Ungern. Vi fick delta under en rättegång i 
brottmålsdomstolen. Förhandlingen genomfördes på ungerska men guiden översatte och vi fick klart 
för oss att det gällde ett väpnat rån. Förhandlingen hade pågått några dagar innan vi kom och vi var 
med vid slutpläderingen. I motsats till i Sverige läste domaren upp hela domen som redan var skriven. 
Detta tog nästan en timme. Efter domstolen fick vi besöka stadsfängelset i Budapest. Det är då man 
bestämmer sig för att aldrig begå brott i Budapest och hamna där. Fyra män delade en minimal cell 
med tvåvåningssängar och en toalett utan avskildhet. Alla fyra rökte och spelade kort. I cellen vistades 
man 23 timmar om dygnet. Lite trevligare var det på svenska ambassaden där vi fick en föreläsning om 
Raoul Wallenberg, som än idag är en mycket ansedd man i Budapest. Vi besökte även en alldeles nyli-
gen öppnad utställning om Raoul Wallenberg. Förutom turer med buss och båt fick vi en heldagsut-
flykt till Pustan där vi fick se en hästuppvisning. 
 
 
NRF:S HEMSIDA 
 
Under våren 2007 moderniserades hemsidan. Efter kongressen och en bit in på hösten fylldes den nya 
hemsidan efter hand med nytt innehåll. 
Under Aktuellt kommer i framtiden endast senaste nyhetsbrevet, inbjudan till resor, ordförandekon-
ferens, kongress och nya referat från resor och konferenser. Överst behåller vi länken till senaste in-
tressanta domar och pressmeddelande från dessa (endast ett klick). Den regionala delen av hemsidan 
decimerades från 12 till två sidor i, antalet regioner minskades från 11 till 9, bilder, information om 
inom regionen boende förbundsstyrelseledamöter och landskap togs bort. Regioner behöver därför 
inget eget upplägg, utan kan vara undersida. 
 
För närvarande har vi 19 lokala hemsidor. Vänersborg och Luleå är de senast tillkomna. Stockholms 
Länsrätts hemsida kommer snart att läggas upp. En hemsida förändras ständigt, men upplägget bör 
vara lätt att känna igen och underrubrikerna ska göra det lätt att hitta. Detta är våra intentioner. 
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INFORMATIONSBEHOV NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND 2007 
 
Nämndemännens riksförbund bildades 1980 och dess uppgift är att bevaka och tillvarata nämnde-
männens olika intressen inom rättsväsendet. En väsentlig del av det totala uppdraget som nämnde-
man är att man kan hålla sig väl informerad om uppdragets alla delar. Som ett led i detta genomförde 
NRF - med ekonomiskt stöd från Domstolsverket - en större undersökning år 2007 vars syfte var att få 
en bild av vad nämndemän i Svenska domstolar anser om de informationskanaler som finns i dag samt 
hur man vill ha informationen i framtiden, men även vad man önskar få information om.  
 
Undersökningen genomfördes bland ett urval av 1 500 nämndemän, som slumpvis valdes ut. Den 31 
maj 2007 skickades enkäter ut till deltagarna i undersökningen, där sista svarsdag sattes till den 25 
juni 2007. En påminnelse skickades till samtliga undersökningsdeltagare en vecka efter första utskick-
et. 
 
778 enkäter returnerades besvarade och svarsfrekvensen uppgick till 52,3 procent. Den vanligaste 
källan man använder sig av i dag för att informera sig som nämndeman är tidningar, där Nämnde-
mannen är vanligast, 93 procent och näst vanligast är Domkretsen, 54 procent. 42 procent uppger att 
de använder sig av möten i Nämndemannaföreningen för att informera sig. Av de svarande är det 78 
procent som uppger att de upplever att de får den information som de behöver som nämndeman, me-
dan 22 procent inte upplever det. Därför är det väsentligt att riksförbundet styr och förbättrar kvalite-
ten på all information till nämndemännen.  
 
 
 
Göteborg i maj 2008 
 
 
 
 
 
Lars Lassinantti Britt Winberg Veronica Jonsson 
 
 
 
 
 
Hans Båging Eva Olsson Birgitta Breile 
 
 
 
 
 
Anita Jonsson Ingela Ohldin Erling Roth 
 
 
 
 
 
Uno M Janson Lars-Magnus Björkquist Leif Magnusson 


