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Verksamhetsberättelse 2008 
 
Antal anslutna föreningar i NRF: 67 
 
 

Förbundsstyrelsens sammansättning 
Lars Lassinantti, ordförande   Anita Jonsson, ledamot 
Britt Winberg, vice ordförande  Ingela Ohldin, ledamot 
Veronica Jonsson, kassör   Erling Roth, ledamot 
Hans Båging, förbundssekreterare  Uno M Janson, ersättare 
Eva Olsson, ledamot   Lars-Magnus Björkquist, ersättare 
Birgitta Breile, ledamot    Leif Magnusson, ersättare 
Inga-Lisa Sundqvist, adjungerad  Frank Norgren, adjungerad 
 
Redaktör för tidningen Nämndemannen Staffan Ringskog 
Kansliet Catarina Ingvarsson 
 

Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet under verksamhetsåret: Lars Lassinantti, Britt Winberg, Veronica Jonsson, Hans 
Båging och Eva Olsson 
 

Valberedningen 
Kongressen i Eskilstuna 2007 utsåg följande att ingå i valberedningen under tiden t.o.m. 2011: 
Annagreta Bernhard, ordförande, Erland Eriksson Piteå, Bengt Holmquist Falun, Birgitta Gamelius 
Karlskrona, Ruth Holmkvist-Svensson Stockholm. 
 
Ordföranden i valberedningen erhåller kontinuerligt protokoll, nyhetsbrev samt annat material som 
skickas till styrelsen. 
 

Revisorerna 
Kongressen i Eskilstuna 2007 utsåg följande revisorer: Lars-Åke Andersson och Seve Boudrie. 
Revisorsersättare: Ewa Ståhl och Ewa Schenström.  
 
Revisorerna Lars-Åke Andersson och Seve Boudrie har vid ett tillfälle deltagit i styrelsens samman-
träde för att diskutera ekonomi och förbundets verksamhet. Båda parterna ser positivt på dessa möten. 
Revisorerna får kontinuerligt styrelsens protokoll och annat material. 
 
Revisorerna har avgett Revisionsberättelse i enlighet med god revisionssed. 
 

Ekonomi 
Förbundets ekonomi för 2008 ger ett litet överskott. Detta är resultat av ett grundläggande arbete med 
att se över förbundets samlade kostnader och intäkter. 
 
Kongressen 2007 beslutade dels om en budget 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. 
 

Förbundsstyrelsens sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft totalt fem protokollförda sammanträden varav ett 
endagarssammanträde. 
 
Styrelsen har haft två sammanträden i utbildningslokalen i, Stockholms tingsrätt. 
 

Styrelsens arbetsformer 
Styrelsens arbetsformer har under 2008 präglats av att styrelsen sammanträtt fyra gånger i anslutning 
till regionträffar med nämndemannaföreningarna i regionen. Detta har inneburit att styrelsen vid 
dessa tillfällen haft mindre tid till det interna styrelsearbetet. Trots detta har styrelsen som helhet sett 
enbart fördelar med att förlägga styrelsemöten ute i regionerna även om det kan medföra att styrelsens 
arbetsformer måste ses över. Arbetsutskottet (AU) har sammanträtt en eller ett par gånger mellan 
styrelsesammanträden. Det har blivit totalt 11 AU-sammanträden varav fem per telefon. 
Arbetsuppgifterna för AU har haft en tendens att öka i antal. Det som också har ökat tidsåtgången för 
AU-sammanträden det är förberedelserna för ordförandekonferensen i maj 2009. Au har hållit sina 
sammanträden på Tingsrätten i Stockholm. 
 

Direktanslutning 
Vid förbundskongressen i Eskilstuna beslutades om en förändring av stadgarna som möjliggör 
direktanslutning av medlemmar till förbundet. Avsikten med direktanslutning till NRF är att 
nämndemän som inte har någon nämndemannaförening som är ansluten till förbundet inom 
nämndemannens upptagningsområde kan istället bli direktansluten. För närvarande är det ett 
begränsat antal medlemmar som är direktanslutna. 
 

Överklagandenämnden  
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av 
domstolsbeslut om entledigande och avstängning av nämndemän. Ärenden avgörs som regel efter 
föredragning vid sammanträde. Nämndens beslut kan inte överklagas. NRF företräds av Lars 
Lassinantti (ledamot) och Britt Winberg (ersättare). Nämnden har haft två sammanträden varav det 
ena ett telefonsammanträde. Antal ärenden som nämnden avgjort är två. 
 

Uppvaktningar 
Under året har NRF genomfört ett antal uppvaktningar. I augusti uppvaktades justitieministern 
Beatrice Ask efter att nämndemännen skrivit på en namninsamling med 3500 namnunderskrifter där 
nämndemännen protesterade mot halvdagsarvodet. Vid uppvaktningen från förbundets sida deltog 
Ingela Ohldin, Hans Båging och Lars Lassinantti. Från departementets sida deltog förutom Beatrice 
Ask fyra av hennes medarbetare. Ministern påpekade att hon tog arvodesfrågan på största allvar 
samtidigt som hon framhöll nämndemännens insats som en viktig del i domstolens arbete. Något löfte 
om arvodeshöjning kunde hon inte utlova vid det här tillfället. Förbundet har också uppvaktat 
Domstolsverkets Generaldirektör Barbro Thorblad. Med på uppvaktningen var Hans Båging och Lars 
Lassinantti. Huvudfrågan var även vid detta tillfälle nämndemännens arvode och nämndemännens 
möjlighet till kompetensutveckling. Generaldirektören hade också samma uppfattning som 
justitieministern om värdet av nämndemännens insats vid våra domstolar. 
 
En arbetsgrupp inom NRF, Hans Båging, Anita Jonsson och Leif Magnusson har ingått i den grupp 
som drivit arbetet om bättre information till nämndemännen i hela landet. Gruppen har träffat 



 
 
 
representanter för Domstolsverket i Jönköping. Det främsta syftet med ett bättre och tydligare system 
är att informera nämndemännen och i viss mån domstolarnas anställda om gällande information som 
rör bl.a. ny lagstiftning och rättspraxis, nämndemännens skyldigheter och rättigheter, lagstiftning och 
rättskällor, handläggningen i tingsrätt, förvaltningsprocessen i länsrätt m.m. Den stora 
enkätundersökning som gjordes under 2007 visade på att viktig information måste ges bestämda 
regler när det gäller spridning av fakta och förklaringar som varje nämndeman behöver för sitt 
uppdrag. Det påbörjade arbetet som pågick under 2008 fortsätter. 
Förbundet har även uppvaktat ett välbesökt möte med Mölndals nämndemannaförening när de firade 
föreningens 30-års dag.  
 
Styrelseledamöterna har kontinuerlig kontakt med våra riksdagsmän vilket också resulterat i några 
riksdagsmotioner. Vid kontakter med riksdagsmännen har arvodesfrågan högsta prioritet. 
 

Möten 
Förbundsstyrelsen har genomfört ett antal styrelsemöten i enlighet målsättningen att få träffa våra 
föreningar ute i regionerna. Regionombuden har gjort det praktiskt möjligt genom sitt engagemang för 
föreningarna i regionen. De fyra orter styrelsen besökt är Norrköping, Göteborg, Stockholm, 
Bäckaskog i Skåne. Förbundsstyrelsen har för avsikt att fortsätta med styrelsesammanträden ute i 
regionerna eftersom vi fått ett mycket positivt bemötande från föreningarna. Under året har 
styrelseledamöterna/regionombuden varit mycket aktiva och besökt möten av olika slag. Förbundet 
har prioriterat olika former av besök hos föreningarna och kommer att göra så även under 2009. 
 

Remisser 
NFR är ett officiellt remissorgan när det gäller frågor som berör nämndemännens verksamhet. Under 
året har förbundet lämnat svar på följande remisser: 
• ”Domstolarnas handläggning av ärenden” SOU 2007:65 
• ”En mer öppen Domarutbildning” DS 2007:11 
• ”Länsrättsutredningen.” Domstolverkets rapportserie 2008/3888/DOM  
• ”Blekinge domstolar” 
 

Försäkring riktad till nämndemän 
Sedan 2004 är NRF anslutna nämndemannaföreningar och till dem anslutna nämndemän försäkrade 
hos Folksam utan extra kostnad för nämndemannen eller föreningen. Varje nämndemannaförening 
skall ha en försäkringsansvarig, som kan hjälpa till att förmedla eventuell skada till närmaste Folksam-
kontor varefter försäkringsbolaget tar över arbetet med ärendet. I vilken omfattning försäkringen 
nyttjats under 2008 har förbundet ingen uppgift på. 
 

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 
engagera 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” har intresserat många. Ett tjugotal föreningar har arrangerat seminarier och 
inbjudit omkringliggande föreningar för fördjupning i ämnet. Förbundsstyrelsen arbetar också för att 
skapa värdefulla kontakter och samarbetsparter för en breddad utbildningsverksamhet. 



 
 
 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset och 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 
organisationernas ram. 
 
Från förbundsstyrelsens utbildningskonto ansöker föreningarna om pengar för utbildning eller 
studiebesök inom rättsväsendet. Under 2008 ansökte 40 föreningar. Från utbildningskontot inklusive 
Allmänna Arvsfondens projektmedel betalades totalt ut 115 261 kr under året. 
Årligen ansöker förbundsstyrelsen hos Domstolsverket om ökade resebidrag för föreningarnas 
studieresor inom rättsväsendet. Trots ökade kostnader ligger taket för resebidraget fortfarande kvar på 
6 000 kr.   
 

Resor 
Under 2008 ansvarade riksförbundet för två studieresor till Alsace och Strasbourg. Vi fick föreläsning 
om första världskriget och vi besökte krigsskådeplatser. Vid mötet i Strasbourg och EU-parlamentet 
fick vi föreläsning av bland andra Gunnar Hökmark. Vi var också inbjudna till Europadomstolen och 
där var den svenska domaren Elisabeth Fura-Sandström. Ett femtiotal nämndemän deltog på resorna. 
 

Silvernålen 
NRF:s högsta utmärkelse för uppoffrande arbete för den egna föreningen men även för en mångårig 
opinionsbildande verksamhet för att uppmärksamma nämndemannainstitutets betydelse inom 
rättsväsendet. Av den här anledningen har NRF under 2008 tilldelat Silvernålen till Lars Apelqvist 
Falun, Ingela Ohldin Mölndal, Gunvor Lundberg Nyköping, Lisbeth Wernersson Umeå, Bengt 
Bäckström Luleå och Stig Granlund Luleå. 
 

Förbundsexpeditionen 
Under året har expeditionen haft öppet en heldag och en förmiddag per vecka – i första hand tisdagar 
och torsdagar. Under sommarmånaderna och under några veckor kring jul och nyår har expeditionen 
varit obemannad och samtal har därför hänvisats till kansliansvarig Catarina Ingvarssons 
mobiltelefon. Förbundsexpeditionen finns för tillfället i lokaler som Stockholms Tingsrätt förfogar 
över. Eftersom tingsrätten kommer att flytta från nuvarande lokaler blir även NRF tvungen att söka en 
ny kanslilokal. Förbundet måste utrymma lokalerna i september 2009. Förhoppningen finns att vi 
med hjälp av Domstolsverket kan hitta en ny lämplig lokal för vår verksamhet. 
 

Hemsidan 
En väsentlig del av NRF:s informationssystem är förbundets hemsida. NRF:s enkätundersökning om 
förbättrad information visade också att hemsidan – tillsammans med annan information – måste 
uppdateras och revideras. För att möta medlemmarnas långsiktiga krav beslutade därför 
förbundsstyrelsen under hösten 2008 att bygga en ny hemsida. Den nya hemsidan skall tas i bruk 
under våren 2009.  
 

Införande av ny typ av nyhetsbrev 
Styrelsen har infört en ny typ av nyhetsbrev. Förbundet anser att kommunikation och en aktiv dialog 
är viktig för våra medlemmar och för NRF:s ledning. Förbundsledningen är också ytterst ansvarig för 
att informationssystemet är effektivt och väl fungerande.  Nyhetsbrevet är utformat som en relativt 
enkel publikation på några A4-sidor som ges ut regelbundet och berättar om aktuella händelser. 
Nyhetsbrevet skickas ut till alla lokala nämndemannaföreningar och till samtliga nämndemannarum i 
våra domstolar.  
 



 
 
 

 
Tidningen Nämndemannen 
Tidningen Nämndemannen är NRF:s främsta organ för information och debatt. Den har utkommit 
med 4 nummer under det här verksamhetsåret. Varje nummer har traditionsenligt haft ett tema som 
fyllt sex till åtta sidor av totalt 24. Åtta av sidorna i tidningen har under året varit i färg. Utrymmet för 
insändare och för att spegla vad som sker lokalt och i regionerna har ökat. Tidningen tillsammans med 
Nyhetsbreven och Hemsidan kompletterar varandra.  
Genom ett långsiktigt avtal har utgifterna för tidningen hållits på en för NRF tillfredsställande 
ekonomisk nivå. Redaktionsrådet har under året samlats i samband med förbundsstyrelsens 
sammanträden. Förbundsordföranden Lars Lassinantti är tidningens ansvarige utgivare.  
 
 
Revisorernas kommentar: 
Med hänvisning till vår idag angivna revisionsberättelse får vi härmed intyga att bifogade resultat- och 
balansräkningar överensstämmer med räkenskaperna. 
 
Stockholm i april 2009 
 
 
 
Seve Boudrie    Lars Åke Andersson 
Revisor    Revisor 
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