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KANSLI 
Catarina Ingvarsson, Stockholm, kanslist på NRF:s kansli vid Jerntorget. NRF:s nya kanslilokal 

finns sedan december 2011 på Tomtebogatan 40 i Stockholm. 

 

KONGRESSEN I KARLSKRONA 
En signal ljöd från en trumpet som påminnelse om att Karlskrona är en gammal örlogsstad. -
kongressen var därmed invigd. Landshövding Gunvor Engström hälsade välkommen till Blekinge 
och förbundsordförande Lars Lassinantti öppnade den nionde kongressen för Nämndemännens 
riksförbund NRF.. Lagman Pia Johansson, Blekinge Tingsrätt och f.d. lagman i Helsingborg Sigurd 
Heuman höll mycket uppskattade anföranden. På lördagen bjöds kongressdelegaterna på en 
uppskattad sightseeing dels till havs och dels en rundtur i Karlskrona. 
 
Vid ankomsten till platsen för kongressen på Marinmuseum möttes vi av Marinens 
ungdomsmusikkår, den enda i sitt slag i landet. På kvällen efter lördagens förhandlingar var det 
bankett med dans efter att delegaterna anlänt till Marinmuseet med båt. På söndagen fortsatte 
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förhandlingarna med bl.a. val av styrelse för den kommande kongressperioden 2011 – 2014. 
Valberedningens förslag godtogs av kongressen efter en kort diskussion och omröstning. 
Kongressen fattade flera viktiga beslut bl.a. att maximalt sammanhängande tid som styrelseledamot 
får vara högst åtta år dvs. två kongressperioder. Ett stort antal motioner behandlades i positiv och 
konstruktiv anda i sedvanlig ordning. Förbundsstyrelsen vill tacka deltagarna på kongressen för en 
väl genomförd kongress och då inte att glömma presidiets insats under två dagar. 
 

TIDNINGEN NÄMNDEMANNEN OCH HEMSIDAN 
Tidningen Nämndemannen är organ för Nämndemännens Riksförbund. Tidningen kommer ut med 
fyra nummer varje år, förutom under år när kongress arrangeras då utkommer fem nummer. 
Tidningens upplaga är nära 9500 ex. Innehållet i varje nummer består av ett temaämne, juridiska 
nyheter och nyheter inom föreningarna. Tidningen berättar också om olika arrangemang i NRF:s 
regi. Under 2011 gavs stort utrymme i tidningen åt NRF:s reseverksamhet.  
För att öka information till och från våra medlemmar har förbundet investerat i en ny layout för 
NRF:s hemsida www.nmrf.se 
Enligt planerna skall den nya hemsidan vara i funktion fullt ut under 2012. 
 

NYHETSBREV 
NRF har under året gett ut två nyhetsbrev. En viktig grund för innehållet i nyhetsbrevet är det som 
avhandlas och beslutas under NRF:s styrelsemöten. Nyhetsbrevet ska spegla aktualiteter och den 
senaste verksamheten inom förbundet. Nyhetsbrevet har distribuerats till ordförande sekreterare och 
kassör inom samtliga NRF anslutna föreningar. 
 
REDAKTIONSRÅDET 
Lars Lassinantti Förbundsordförande och ansvarig utgivare  

Gertie Olsson Förbundssekreterare  

Tomas Jakopshon Ledamot 

Eva Olsson  Ledamot 

Margrethe Höglund Ledamot 

Staffan Ringskog Redaktör. Adjungerad ledamot 

 

Redaktionsrådet har träffats före utgivning för en genomgång av tidningens innehåll och upplägg. 

Tidningen har getts ut med fem nummer under året varav ett nummer var ett s.k. kongressnummer 

med anledning av att NRF hade kongress i Karlskrona. Staffan Ringskog, Ängelholm, har varit 

tidningens redaktör. 

 
ARBETSUTSKOTT (AU) OCH FÖRBUNDSSTYRELSE (FS) 
Styrelsen har utsett ett arbetsutskott som utöver förbundsordförande och kassör också består av  

vice ordföranden, förbundssekreteraren, samt ledamoten Bo Sjöberg. Arbetsutskottet bereder 

ärenden till förbundsstyrelsens sammanträden. AU handlägger också löpande ärenden av allmän 

administrativ och ekonomisk art samt övriga allmänna ärenden för nämndemannauppdraget. Såväl 

förbundsstyrelsen som arbetsutskottet har fört protokoll vid varje sammanträde. Under 2011 har AU 

sammanträtt 15 gånger varav 4 har varit telefonmöten. FS har sammanträtt vid 8 tillfällen. 

 

 

NRF REVISORER 
För granskning av riksorganisationens styrelse, dess verksamhet och riksförbundets räkenskaper 

valde kongressen i Karskrona för 2011-2014 fyra revisorer varav två är ersättare. Ersättarna inträder 



NRF Verksamhetsberättelse 2011 Sida 4 av 10 

vid ordinarie revisors förhinder eller avgång. Revisorerna skall till förbundets ordinarie kongress 

2014, avlämna revisionsberättelse för vart och ett av de gångna årens förvaltning. 

Revisionsberättelse för annat år än kongressår skall för kännedom överlämnas till förbundets 

styrelse. Så har skett under 2011. 

 

VALBEREDNING 
Val av valberedning ägde rum vid förbundets kongress i Karlskrona 2011. Valberedningen består av 

fem ledamöter varav en är ordförande och sammankallande. Fem olika regioner skall vara 

representerade. Följande ledamöter valdes för kongressperioden 2011-2014. 

 

Erland Eriksson  Piteå omval  sammankallande 

Michel Johansson, Västmanland nyval 

Yvonne Lorentzon  Södertörn nyval 

Inga-Lisa Sundqvist,  Härnösand nyval 

Eva Persson,  Storgöteborg nyval 
 

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG  
NRF:s förbundsordförande Lars Lassinantti, med Britt Winberg som ersättare, är representerat i 

Överklagandenämnden för nämndemän och deras uppdrag. Eftersom Britt Winberg har avgått som 

styrelseledamot och nämndeman har förbundet föreslagit Justitiedepartementet att förordna 

förbundets v.ordf. Marika af Winklerfelt som ersättare. Överklagandenämnden har under 2011 haft 

två sammanträden. Överklagandenämnden har hittills haft få ärenden att pröva därför är varje beslut 

att betrakta som prejudicerande. Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas. NRF:s 

deltagande i Överklagandenämndens beslut är av synnerlig vikt eftersom NRF skall bevaka dels 

samhällsintresset och dels den enskilde nämndemannens rättssäkerhet.  

 
BROTTSOFFER OCH MINNESPSYKOLOGI  
Nämndemännens riksförbund har under året beviljats ett anslag på 225 000 kr för år 2011 

och med 157 500 kr för år 2012 för utbildning i minnespsykologi. Syftet är att utbildningen skall ge 

nämndemän fördjupade kunskaper om konsekvenser av brott och brottsdrabbades behov. Efter 

genomförd utbildning skall våra medlemmar vara bättre rustade att på ett kvalitativt och rättssäkert 

sätt utföra sitt uppdrag. Utbildningen har genomförts under medverkan av socionom Ann 

Hellströmer, fil.dr i psykologi Magnus Lindgren och Peter Strandell. I mån av plats har även 

personal vid tingsrätt, förvaltningsrätt och hovrätt och engagerade i ideella organisationer (kvinno-, 

tjej- och brottsofferjourer) bjudits in till seminarierna. Under hösten har utbildningstillfällen 

genomförts i Örebro, Luleå, Skaraborg, Falun, Kalmar, Stockholm, Eksjö/ Nässjö och Karlstad. 

Seminarierna har varit mycket uppskattade. Höstens planering för seminarier under våren 2012 

innebär att vi kommer att genomföra ytterligare fem till sex utbildningstillfällen. 

 
FÖRSÄKRINGSSKYDD FÖR NÄMNDEMÄN 
En nämndeman omfattas av den av Domstolsverket (DV) hos Kammarkollegiet tecknade 
tjänstereseförsäkringen vid statliga tjänsteresor samt en hos AFA-försäkring tecknad trygg-
hetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). De närmare villkoren i respektive försäkring framgår i stora 
drag enligt nedan. För villkorsdetaljer hänvisas till respektive försäkringsavtal. 

TJÄNSTEFÖRSÄKRING 
Anställda och uppdragstagare / nämndemän vid myndigheter inom DV:s verksamhetsområde 
omfattas av tjänstereseförsäkringen. Försäkringsskyddet gäller så snart nämndemannen lämnat sitt 
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tjänsteställe (för nämndemän anses bostaden vara tjänstestället enligt SFS 1997:438) för att fullgöra 
tjänstgöringen på annat ställe. Fullständiga försäkringsvillkor och blankett för skadeanmälan finns 
på Kammarkollegiets hemsida: www.kammarkollegiet.se 

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA 
(Försäkringsnummer 9160003) 
DV och AFA-trygghetsförsäkring har sedan januari 1990 avtal om trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada (TFA) för nämndemän och vissa andra uppdragstagare enligt 2§ förordningen 
(1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsvä-sendet. 
TFA kompletterande de lagstadgade socialförsäkringarna och ger dessutom olika for-mer av 
ersättning för personligt lidande. Mera information om AFA Försäkring och för-säkringsvillkor för 
AFA, samt blanketter för skadeanmälan finns på AFA:s hemsida: www.afa.se 
 

NRF - SAMLINGSFÖRSÄKRING (Försäkringsnummer 106659) 
Utöver vad som nämnts ovan finns också en kompletterande försäkring för medlemmar i 
nämndemannaföreningar anslutna till Nämndemännens Riksförbund (NRF). Försäkringen är 
tecknad mellan NRF och Folksam. Försäkringen gäller för nämndemäns studiebesök, resor i 
samband med dessa och liknande utanför det egentliga uppdraget samt maskinförsäkring etc. i den 
lokala föreningens liksom i NRF:s lokaler. Denna försäkring gäller endast nämndemän som är 

medlemmar i en till NRF ansluten lokalförening. Försäkringen gäller i hela världen, utom länder 
utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till. Vid försäkringsfall skall man vända sig till 
närmaste Folksam kontor eller vid inträffad skada till tel. 0771-960960. 

 
REMISSER 
NRF har en viktig uppgift som remissinstans främst för Justitiedepartementet och Domstolsverket. 
Under 2011 har NRF lämnat yttranden över fyra olika utredningar. Till Domstolverket har lämnats 
synpunkter på ett diskussionsunderlag om Domaretik – grundsatser och frågor som i första hand 
riktade sig till yrkesdomare. Här framhölls att det var väsentligt att samma grundsatser för 
domaretiken gäller även för lekmannadomare särskilt när det gäller kraven på yttre oavhängighet, 
opartiskhet och likabehandling för att de ska kunna åtnjuta allmänhetens förtroende. 
 
I betänkandet En reformerad domstolslagstiftning (SOU 2011:42) föreslås 
att bestämmelserna om nämndemän i rättegångsbalken och i lagen om allmänna 
förvaltningsdomstolar förs samman i en ny gemensam lag om nämndemän och att samma principer 
ska ligga till grund oavsett domstolsslag. Förslaget skulle bidra till att reglerna blir enklare att 
överblicka och mer lättillgängliga än i dag. NRF tillstyrkte därför förslaget i huvudsak.  
 
I en rapport från Domstolsverket En fjärde migrationsdomstol föreslogs att ytterligare en 
migrationsdomstol skulle inrättas för att avlasta migrationsdomstolen i Stockholm. NRF tillstyrkte 
förslaget och delade uppfattningen att den borde placeras i norra Sverige men lämnade inte något 
förord om på vilken ort. I en departementspromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslogs 
Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket m.m. (Ds 2011:31) som bl.a. skulle 
innebära att nämndemän inte ska delta i kammarrättens avgöranden av mål enligt lagen om 
arbetslöshetsförsäkring och om arbetslöshetskassor. NRF ansåg att det var skäligt att nämndemän 
även i fortsättningen deltog i denna typ av mål och avstyrkte förslaget.  
 

REGIONAL VERKSAMHET 
NRF ser den regionala verksamheten i de nio regionerna som både viktig och nödvändig för att 
bibehålla och utöka medlemsnumerären i såväl lokalföreningarna som NRF. 
Varje region har ett alt två regionombud och på så sätt har varje lokalförening ett eget ombud som 
skall fungera som ett serviceorgan och vara föreningar behjälplig vid behov och vara en 
välfungerande länk mellan föreningen och förbundsledningen. 
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Den, efter kongressen i Karlskrona i maj 2011, nya förbundsstyrelsen har under hösten reviderat 
den tidigare arbetsbeskrivningen för att klart fastställa ansvar, planering och genomförande av det 
regionala samarbetet. 
Då kongressen valde den nya styrelsen för NRF 2011-2014 blev flertalet ledamöter nyvalda och 
därmed fick, av de nio regionerna, sex stycken helt nya regionombud. Tid har därför under en 
period lagts att lära känna sin regions lokala föreningar och arbeta med den handlingsplan gällande 
medlemsvärvning som FS-ledamoten Frank Norgren tagit fram under 2011, då det regionala arbetet 
är en viktig del i förbundets verksamhet. Lägesrapporter från regionerna lämnas vid varje 
förbundsstyrelsesammanträde. 
Under förra mandatperioden startades en verksamhet att vissa av förbundsstyrelsesammanträden 
skulle vara förlagda ute i de olika regionerna. Under år 2012 kommer den nya styrelsen att planera 
för en uppföljning av dessa regionträffar. Tanken är, som tidigare år, att också under denna 
mandatperiod samtliga regioner skall få ett besök under kongressperioden. Det är viktigt för 
regionerna och därmed för de lokala föreningarna att förbundet och dess styrelse är synliga ”ute på 
fältet”, något som varit lärorikt och mycket uppskattat både från regionens och förbundsstyrelsens 
sida! 

 
MEDLEMSVÄRVNING 2011 
Under 2010 påbörjades medlemsvärvningen med att undersöka hur det såg ut ute i landet. Det 
visade sig att närmast där domstolen är belägen var medlemsansluten god och ju längre bort från 
domstolen dess färre anslutna. Vidare att det är tingsrättens nämndemän som prioriteras d v s de 
flesta aktiviteter riktar sig till dem. Det visar sig också att där det finns små föreningar är det 
procentuella antalet medlemmar högre. 
På kongressen beslutades att bilda en grupp som tog ansvaret för värvningen. Gruppen består av i 
första hand regionsansvarige i de 9 regionerna. Frank Norgren, region 3, är ytterst ansvarig för 
medlemsvärvning. Fram till nyår hade inte alla regioner kommit in med namn på ansvarig. 
För att få en bättre kontakt med föreningarna måste förbundsstyrelsen ut i landet med våra 
styrelsemöten, den fysiska kontakten är den överlägst bästa. Göteborg, Borås, Lund, Gävle och 
Förvaltningsrätten i Stockholm står fortfarande utanför NRF. Några domstolar saknar förening. 
Nämndemannaföreningen i Mora har under året anslutit sig till NRF. 
. 

LAY JUDGE FORUM 
Initiativet till bildande av ett forum för Nämndemännen togs av den tyska motsvarigheten till 
Nämndemännens riksförbund (NRF) och det första mötet var 2009 i Helsingfors. För första gången 
möttes nämndemän från olika länder i Europa i några dagar för att diskutera ländernas olika 
förhållanden. 
Vissa länder saknar nämndemän och andra har ett välutvecklat lekmannadomarinslag något som 
betyder mycket för rättstillämpningen. Lay judge Forum bildar och organiserar därmed ett nätverk 
för de olika nämndemannaförbunden som ett stöd för nämndemännen i respektive land. 
Senast möttes 49 nämndemän/lekmannadomare från 14 länder den 22-24 juli 2011 i London för att 
enas om ett slutdokument ”European Charter of Lay Judges”. Detta skall presenteras, antas och 
undertecknas i Bryssel den 10-12 maj 2012. 
Fram till maj 2011 har Sverige representerats av Leif Magnusson, ordförande i Svea Hovrätts 
Nämndemannaförening. 
NRF anser det viktigt att också i fortsättningen ha någon form av representation i Lay Judge Forum 
med värdefulla kontakter med våra kollegor utanför vårt lands gränser. 

 
NRF SATSAR PÅ VÄLINFORMERADE NÄMNDEMÄN  
På många håll är nämndemannaföreningarna mycket aktiva när det gäller att anordna föredrag, 
studiebesök och liknande. Denna verksamhet bekostas av föreningarna själva. Bidrag utgår bl.a. 
från NRF som har ett utbildningskonto varifrån föreningarna kan söka pengar till olika 
utbildningsaktiviteter. Det är NRF:s samlade uppfattning att all utbildning för uppdraget skall vara 
en statlig angelägenhet. 
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I mer än tio års tid har NRF budgeterat medel för föreningarnas informationsaktiviteter och 
fortbildningssatsningar. Riktlinjerna för ansökan var från början omständliga. De har förenklats och 
med åren gett det önskade resultatet att allt fler föreningar ansöker och kompetensutvecklar 
medlemmarna med stöd från NRF. 
Under 2011 budgeterade NRF 100 000 kr för ovanstående verksamhet. NRF har tagit emot 28 
ansökningar och fördelat  28 759 kr från utbildningskontot. 
Att vara nämndeman är ett mycket ansvarsfullt uppdrag. Det kräver bred kännedom om olika 
förhållanden i samhället. Under en mandatperiod kommer alla nämndemän att tjänstgöra i många 
olika mål som representerar vitt skilda rättsområden. För att vara rätt rustad för uppdraget behöver 
nämndemännen kontinuerligt skaffa sig kompetenshöjning på områden som representerar nya 
företeelser och trender i samhället parallellt med god allmänbildning inom hela rättsväsendet.  
En av nämndemannaföreningarnas viktigaste uppgifter är att anordna studiebesök och fortbildning 
för föreningens medlemmar.  
 

STUDIERESOR FÖR KOMPETENSUTVECKLING INOM RÄTTS-
VÄSENDET SAMT UTLANDSRESOR 
 
Årligen ansöker NRF hos Domstolsverket, för nämndemannaföreningarna del, om anslag till 
studieresor till institutioner inom rättsväsendet. Under 2010 lyckades NRF få gehör för 
argumentationen att en höjning av anslaget från 6 000 kr till 8 000 kr är en nödvändighet. Dessutom 
godkände DV en flexibel summa på maximalt 12 000 kr, vilken är öronmärkt för föreningar i de 
nordligaste regionerna.  
Under året har NRF på uppdrag av Domstolsverket administrerat anslaget för 
nämndemannaföreningarnas studieresor. Uppdraget innebär många positiva kontakter med 
föreningarna med bl. a hantering av ansökningar, bedömningar och redovisning.  
Under året har 26 föreningar delat på 141.600 kr för att vidga insikter och kunskap om behandling 
och verksamhet på olika slags institutioner. De främsta besöksmålen har varit Statens 
kriminaltekniska laboratorium i Linköping, och olika behandlingshem. Kriminalvårds-anstalter, 
domstolar i Oslo och på Åland har varit andra resmål. 
 
I samarbete med en resebyrå arrangerade Förbundet fyra studieresor utomlands under 2011. 
Resmålen var Malta, två resor till Ukraina och en till Colombia. Syftet med utlandsresorna är att 
studera olika problem som inte enbart drabbar det besökande landet utan också Sverige. På Malta 
besöktes förläggningar för acylsökande. På Colombiaresan kretsade flera programpunkter kring 
narkotikahandel och smuggling. Dessutom ska resorna främja kunskap och vetskap om respektive 
lands rättsväsende. Utlandsresorna bekostas i sin helhet av deltagarna själva. 

 
EKONOMI 
 
Förbundets ekonomi för 2011 är fortfarande relativt stabilt. Den nya förbundsstyrelsen 
utvärderar och följer den ekonomiska situationen kontinuerligt och har konstaterat en något 
nedåtgående trend på NRF:s inkomster. Detta har sin grund i bl a vikande medlemsantal på 
nästan samtliga föreningar med undantag av region 6 som visar en ökad 
medlemstillströmning. Det ändå stabila resultatet får tillskrivas ett stort arbete med att se över 
alla kostnader och intäkter. Återhållsamhet och omsorgsfull beredningsverksamhet när det 
gäller ledamöternas resor och logi till NRF:s olika sammanträden har gett resultat i rätt 
riktning. 
Kongressen 2011 beslutade dels om en budget och dels om en verksamhetsplan för 
kongressperioden till 2014. Inom dessa ramar arbetar förbundsstyrelsen för vart år inom 
mandatperioden. Dock har förbundsstyrelsen tagit ett beslut om att paralellt göra en s k 
”årsbudget” för samma period. Eftersom vissa ej oförutsedda intäkter och kostnader inte 
presenterades när kongressen tog sitt beslut.  
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Se f ö den ekonomiska bokslutet och revisorernas berättelse som presenteras i slutet av 
verksamhetsberättelsen.  
 
Inga arvoden har utbetalats under verksamhetsåret 2011. 
 
Årets resultat, ett underskott på femtontusen femhundra sjuttio kronor och elva öre (15.570:11) 
föreslår förbundsstyrelsen att det balanseras mot dispositionsfond (kontot 2095). 
 
Linköping i november 2012 /Förbundskassören 
 
Resultaträkning 2011-01-01 – 2011-12-31 

     INTÄKTER        Bokslut 2011 
 

Medlemsavgifter föreningar  485 265,00 
Kongressen 2011  487 196,00 
Nämndemannen Annonser    12 000,00 
Brottsofferfonden    50 277,50 
Arvsfonden    46 000,00 
Anslag Domstolsverket  475 000,00 
Varuförsäljning (pins, diplom m.m.)      9 800,00 
        1 565 538,50 
Räntor 2011            11 254,15 
        1 576 792,65 
KOSTNADER 
 

Kongressen 2011  488 919,00 
Tidningen Nämndemannen  435 880,26 
Arvsfonden    30 543,00 
Varuinköp      1 625,00 
Regional verksamhet    13 966,00 
Utbildningsbidrag till föreningar    28 759,00 
Projekt, Media, Information m.m.      3 838,00 
Lokalhyra kansliet    67 944,00 
Lösen av leasingavtal kopieringsutrustning    61 649,00 
Telefon, IT-tjänster    14 329,00 
Kontorsmateriel, porto m.m.    22 050,50 
Försäkring Folksam för medlemmar    31 255,00 
AU (förbundets arbetsutskott)    17 290,00 
FS (förbundsstyrelsen)  220 088,00 
Representation, extern Lay Judge Forum      1 350,00 
Kanslistkostnad (CI)  111 947,00 
Bank-/kontokortsavgifter      3 530,00 
Valberedningen 2011    20 062,00 
        1 575 024,76 
Avskrivningar div. inventarier    17 338,00 
        1 592 362,76 
Årets resultat          - 15 570,11 
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BALANSRÄKNING 31 DECEMBER 2011 
 
TILLGÅNGAR 
 
Bank       376 201 
Summa tillgångar       376 201 
 
EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR 
Eget kapital 
Dispositionsfond       153 121 
Årets underskott      - 15 570 
        137 551 
Reservationer 
Studieresor DV         94 770 
Reserv medel resor         64 555 
Avsättning till kongress         79 325 
                 238 650 
Summa eget kapital och avsättningar        376 201 
 
 
 
 
Mölndal den 25 november 2012 
 
 
 
 
Lars Lassinantti Marika af Winklerfelt Gertie Olsson Lars Sandström 
Förbundsordförande V.ordförande Förbundssekreterare Förbundskassör 
 
 
 
 
Tomas Jakopshon Ingela Ohldin Barbro Tjernström Bo Sjöberg 
Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
Frank Norgren Eva Olsson Margrethe Höglund 
Ledamot Ledamot Ledamot 
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NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND  
 

REVISIONSBERÄTTELSE  

Till Styrelsen för NämndemännensRlksförbund  

Org nummer 802010-5998  

Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning i Nämndemännens 
Riksförbund för år 2011.  

Det är styrelsens ledamöter som har ansvar för att upprätta en årsredovisning som ger en  

rättvisande bild. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, räkenskaperna och  

förvaltningen på grundval av vår revision.  

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.  

Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om  

att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval  

av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Som underlag för  

vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i  

övrigt.  

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalande nedan.  

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Att årsmötet fastställer av styrelsen upprättad årsredovisning med resultat och  

balansräkning samt att årets resultat balanseras enligt styrelsens förslag. 

Stockholm i november 2012  
Ewa Schenström/ /Marianne Bendix/  
 


