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Tillbaka till innehållsförteckning

Välkommen till

NRF:s
FÖRBUNDSSTÄMMA
Elite Hotel Academia i Uppsala
21 och 22 maj 2022
NRF:s fjärde stämma hålls på Elite Hotel Academia,
Bäverns Gränd 17, Uppsala. Efter år av Corona kan vi äntligen ses och
genomföra Stämman gemensamt på plats.
Vänligen medtag smartphone, surfplatta eller PC.
Alla omröstningar kommer att ske digitalt och din anmälan kommer
att kvitteras digitalt när du registrerar dig vid ankomst.
NRF följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende
Coronapandemin. Vid symtom på smitta bör man avstå från
deltagande och kalla in ersättare.

Väl mött i Uppsala!
FÖRBUNDSSTYRELSEN

Tillbaka till innehållsförteckning

NRF:s FÖRBUNDSSTÄMMA
21 och 22 maj 2022
Förslag till ordförande för Stämman:
Nicholas Nikander
Förslag till sekreterare för Stämman:
Eva Emanuelsson, Enköping-Håbo nf
Susann Sambolidou Tellebo, Upplands nf

PROGRAM
Lördag 21 maj
13 00-14 00

Registrering, kaffe och kaka, kl 13.30

14 00-14 15

Välkommen till NRF:s fjärde stämma
Stämmans öppnande
Förbundsordförande Stefan Blomquist

14 15-14 30

Välkommen till Region Uppsala
Regionfullmäktiges ordförande Erik Weiman

14 30 -15 00

Gästtalare:
Statssekreterare i justitiedepartementet Lars Westbratt

15 00-17 00

Ledarskapsföreläsning:
Att leda en ideell intresseorganisation

17 00-17 20

Paus, frukt

17 20 -18 00

Stämmoförhandlingar

18 00-18 10

Årets Nämndeman koras

19 30

Stämmomiddag
Restaurang Nobel

Söndag 22 maj
07 00-

Frukost

08 30- 10 00

Förhandlingarna fortsätter

10 00-10 30

Kaffe, konferenslobbyn

10 30 -12 00

Förhandlingarna fortsätter

12 00-13 00

Konferenslunch restaurang Nobel

13 00-14 00

Förhandlingarna fortsätter

14 00-14 30

Kaffe, konferenslobbyn

14 30-15 30

Förhandlingarna fortsätter

15 30- 16 00

Sammanfattning av Stämman
Avtackningar

16 00

Stämman avslutas

Tillbaka till innehållsförteckning

Dagordning vid
NRF:s fjärde Stämma 21-22 maj 2022
1

Stämmans öppnande

2

Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning

3

Fastställande av röstlängd

4

Fastställande av dagordning, samt beslut om tidsbegränsning för inlägg 3 min och replik 2 min.

5

Val av stämmans ledamöter
a) val av ordförande och två (2) sekreterare
b) val av två (2) protokolljusterare att tillsammans med ordförande justera stämmans protokoll
c) val av tre (3) rösträknare

6 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser med ekonomiska redovisningar
7

Revisorernas berättelse

8 Beslut med anledning av revisorernas berättelse
a) fastställelse av resultat- och balansräkningar
b) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för vart och ett av de gångna verksamhetsårens förvaltning
9 Förslag från styrelsen
10 Motioner
11 Fastställande av årsavgiftens storlek för två år från och med året efter stämman
12 Beslut om arvoden, traktamenten och andra ersättningar till förbundets styrelse och andra
funktionärer
13 Förslag till verksamhetsplan för de kommande två åren
14 Val av riksförbundets styrelse för två år’
a) Val av förbundsordförande
b) Val av vice förbundsordförande
c) Val av förbundskassör
d) val av förbundssekreterare
e) Val av fem (5) ledamöter
e) Val av tre (3) ersättare
15 Val av revisorer för en tid av (två) 2 år
a) val av tre (3)revisorer
b) val av två (2)ersättare för revisorerna
16 Val av fem (5) ledamöter, varav en sammankallande i en valberedning för två (2) år
17 Övriga ärenden
18 Stämmans avslutning

Tillbaka till innehållsförteckning

Ombuds- och deltagarförteckning
Nämndemannaförening

Namn

Luleå

Hans

Strandberg

Skellefteå

Lars-Anders

Burman

Umeå

Molly

Hofrèn

Umeå

Mikael

Hildingsson

Hälsingland

Marianne

Persson

Jämtland

Anna

Martin

Sollefteå

Kerstin

Svensson

Sundsvall

Evert

Nederberg

Falun

Caroline

Willfox

Falun

Ola

Hebert

Gästrikland

Jonas

Brinkmark

Enköping-Håbo

Per

Nordlander

Västmanland

Birgitta

Carlstedt

Uppland

Agneta

Lydig

Uppland

Leif

Svensson

Uppland

Anders

Åresten

Örebro

Robert

Persson

Örebro

Franz

Maretta

Gotland

Sture

Gardell

KR Stockholm

Åke

Reisnert, lördag

KR Stockholm

Monia

Sturén, söndag

TR Stockholm

Stanley

Neijd

TR Stockholm

Carl

Ehnbom

FR Stockholm

Britt

Synnerholm

FR Stockholm

Lars-Åke

Henriksson

FR Stockholm

Bengt

Sandberg

Svea HR

Margaretha

Hertelius

Nacka

Kerstin

Malmström

Nacka

Elisabet

Engström

Solna

Jan

Perers

Solna

Babak

Ghorani

Södertörn

Mats

Bodin

Södertörn

Lasse Ar

Reuterberg

Linköping

Maria

Djerv

Linköping

Gunilla

Lövgren

Alingsås

Martin

Lindberg

Göteborgsregionen

Ann

Odin

Göteborgsregionen

Birgitta

Berntsson

Göteborgsregionen

Caroline

Thelning

Göteborgsregionen

Jan

Wronkow

Göteborgsregionen

Britt-Marie

Nordin

Halmstad

Björn

Sandwall

Halmstad

Folke

Arvidsson

Norra Dals

Jan-Åke

Jansson

Skaraborg

Lena

Christiansen

Skaraborg

Maria

Sundqvist

Uddevalla

Annika

Skår

Uddevalla

Anne-Marie

Pettersson

Vänersborg

Gitte

Jensen

Jönköping

Anders

Forssblad

Jönköping

Anita

Magnusson

Jönköping

Jan

Toremark

Oskarshamn

Urban

Karlsson

Kalmar-Öland

Lars-Ove

Gertz

Kalmar-Öland

Caroline

Kamnet

Kronoberg

Tomas

Jakopsohn

Kronoberg

Rolf

Svensson

Helsingborg

Carl

Hermansson

Hässleholm

Kjell

Nilsson

FR Malmö

Lars

Graffemark

TR Malmö

Rolf

Wernbro

TR Malmö

Krister

Wahlström

Skåne-Blekinge HR

Orvar

Turegård

Valberedning

Linda

von Beetzen

Valberedning

Nina

Jinnerhag

Valberedning

Michael

Johansson

Valberedning

Anna

Martin

Revisor

Lars

Lassinantti

Revisor

Hans

Strandberg

( ombud)

Revisor

Björn

Sandwall

(ombud)

Förbundsstyrelsen

Stefan

Blomquist, förbundsordförande

Förbundsstyrelsen

Roine

Hangvar, vice förbundsordförande

Förbundsstyrelsen

Karin

Einarsdotter-Carlén, förbundskassör

Förbundsstyrelsen

Margaretha

Holmlund, förbundssekreterare

Förbundsstyrelsen

Lotta

Björklund, vice förbundssekreterare

Förbundsstyrelsen

Eva

Persson, ledamot

(ombud)

Förbundsstyrelsen

Eva

Berg Arbro, ledamot

Förbundsstyrelsen

Håkan

Welin, ledamot

Förbundsstyrelsen

Pernilla

Andersson, ersättare

Förbundsstyrelsen

Eva-Christine Winqvist, ersättare

Nominerad till FS

Linda

Ingvarsson, Hässleholms nf

Nominerad till FS

Birgitta

Carlstedt

Västmanlands nf, ombud

Nominerad till FS

Lennart

Jonsson

Göteborgs regionens nf

Nominerad till FS

Susann

Sambolidou Tellebo Upplands nf

Nominerad till FS

Karin Larses

Västmanlands nf

Nominerad till FS

Orvar

Turegård, nf HR Skåne – Blekinge, ombud

Redaktör

Thomas

Östlund, tidningen Nämndemannen

Webbansvarig

Lars-Gösta

Liljedahl

Kansli

Britt

Winberg

Presidiet
Stämmans ordförande

Nicholas Nikander

student Handelhögskolan
f d kommunalråd Huddinge

Stämmans 1:a sekreterare

Eva Emanuelsson

Stämmans 2:a sekreterare

Susann

Enköping-Håbo nf
Sambolidou Tellebo Upplands nf

Tillbaka till innehållsförteckning

Tillbaka till innehållsförteckning

Tillbaka till innehållsförteckning

Nämndemännens Riksförbund – NRF
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2021
RIKSFÖRBUNDETS SAMMANSÄTTNING 2021
Förbundsstyrelsen (FS) mm
Stefan Blomquist
Roine Hangvar
Karin Einarsdotter-Carlén
Margaretha Holmlund
Lotta Björklund
Håkan Welin
Eva Persson
Eva Berg Arbro
Torbjörn Sköld

Södertörns Nf
Stockholms FR Nf
Örebro läns Nf
Sundsvalls Nf
Värmlands Nf
Upplands Nf
Göteborgsregionens Nf
Nf vid Nacka tingsrätt
HR Skåne-Blekinge Nf,

förbundsordförande
vice förbundsordförande
förbundskassör
förbundssekreterare
vice förbundssekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot t.o.m. aug 2021

Jon Essebro
Pernilla Andersson
Eva-Christine Winqvist

Umeå Nf
Kalmar-Ölands Nf
Malmö TR Nf

ersättare
ersättare
ersättare

Britt Winberg

kansliet

adjungerad

Luleå Nf
Luleå Nf
Halmstads Nf
Halmstads Nf
Stockholms FR Nf

ersättare
ersättare

Arbetsutskott
Stefan Blomquist
Roine Hangvar
Karin Einarsdotter-Carlén
Margaretha Holmlund
Britt Winberg, adjungerad

Revisorer
Lars Lassinantti
Hans Strandberg
Björn Sandwall
Birgitta Larsson
Lars-Åke Henriksson

Valberedning
Linda von Beetzen
Anna M Martin
Michael P B Johansson
Nina Jonnerhag
Orvar Turegård

Stockholms TR Nf
Jämtlands Nf
Västmanlands Nf
Göteborgsregionens Nf
HR Skåne-Blekinge NF

sammankallande

t.o.m. mars 2022
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Riksförbundets ledning och organisation
Nämndemännens Riksförbund leds av förbundsstyrelsen (FS) som i samband med förbundsstämman 202008-15, utökades med tre stycken ersättarplatser. Förbundsstämman beslutade att de tre ersättarna
regelmässigt ska ha närvarorätt till alla FS-möten samt ges yttranderätt. Ersättarna har ingen rösträtt.
Könsfördelningen inom FS är efter 20 augusti 2021, då Torbjörn Sköld lämnade FS, 4 män och 7 kvinnor.
Den geografiska spridningen bland FS-medlemmarna är god. Ca 75 % av FS-medlemmarna var nyvalda i
samband med förbundsstämman, 2020-08-15. FS har under året genomfört 6 sammanträden samt en
styrelsekonferens. Merparten av sammanträden har genomförts som digitala möten via zoom, pga.
Coronapandemin.
Britt Winberg är ansvarig för NRF:s kansli. Genom hennes företag köper NRF tjänster för 15 timmars arbete
per vecka. Utöver den avtalade arbetstiden genomför Britt även ett stort antal ideellt arbetade timmar. Av
Lars-Gösta Liljedahl köper NRF tjänster som webbadministratör för NRF:s hemsida med uppdateringsansvar
av insänt material för 49 av NRF:s 53 lokalföreningar. Övriga föreningar administrerar själva sin hemsida.
FS har utsett ett arbetsutskott (AU) med uppgift att bl. a förbereda och bereda ärenden inför FS-möten. AU
medges rätten, i enlighet med Besluts- och Delegationsordningen, kunna fatta beslut i frågor som av tidsskäl
inte kan invänta ett FS beslut. AU har under året haft 13 sammanträden som har genomförts digitalt via
zoom. Britt Winberg är ständigt adjungerad till AU och FS.
FS är en ideellt arbetande styrelse. Mellan AU- och FS-möten har ett omfattande arbete genomförts av FSmedlemmarna samt av Britt Winberg. Graden av det individuella engagemanget och delaktigheten samt vilja
att ansvara för NRF:s utveckling, har varit mycket stor i FS.
NRF är indelad i 9 regioner. Inom varje region är ett regionombud (RO) utsedd. Regionombuden ingår i FS,
som ledamöter alt ersättare. Avsikten med regionorganisationen är att förbättra FS:s kommunikation och
information med och mellan lokalföreningarna samt de enskilda medlemmarna. RO har bl.a. genomfört
digitala regionmöten och även på annat sätt upprätthållit dialog och kommunikation med NRF:s
lokalföreningar. På grund av pandemin har inte besök kunnat genomföras i någon större omfattning.

Regionombud 2021
Region 1 Jon Essebro
Region 2 Jon Essebro
Region 3 Håkan Welin
Region 4 Lotta Björklund
Region 5 Eva Berg Arbro
Region 6 Håkan Welin
Region 7 Eva Persson
Region 8 Pernilla Andersson
Region 9 Torbjörn Sköld t o m 2021-09-19
Region 9 Eva-Christine Winqvist f o m 2021 09 20

Umeå Nf
Umeå Nf
Upplands Nf
Värmlands Nf
Nf vid Nacka tingsrätt
Upplands Nf
Göteborgsregionens Nf
Kalmar-Ölands Nf
HR Skåne-Blekinge Nf
Malmö TR, Nf

Arbetsgrupper (AG) inom FS
Inom FS har tydliga uppgifts- och ansvarsområden delegerats ut och organiserats i AG om -3
styrelsemedlemmar i vardera AG.
Arbetsgrupperna har bidragit till att NRF har kunnat utveckla verksamheten, bland annat genom
föreläsningar och kompetensutveckling och på så sätt kompletterat lokalföreningarnas egen verksamhet.
Etablerade AG:
• Centralt medlemsregister
• Hemsida/Facebook
• Opinionsbildning/kommunikation/media/press
• Webbseminarier
2

•
•
•
•
•

Barnkonventionen
Europadagen/Nämndemännensdag
Årets Nämndeman
Utbildning
Medlemsrekrytering (AG 5000)

Under hösten 2021 gjordes en översyn och omdisponering av arbetsgrupperna för att anpassa dem till
verksamhetens behov.
- AG Barnkonventionen har fullgjort sitt åtagande med fem utbildningar digitalt via zoomföreläsningar
- AG Årets nämndeman har lagts samman med Europadagen/Nämndemannens dag
- AG Utbildning och webbseminarier har slagits samman till en grupp, Utbildningsgruppen

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag, ett regeringsuppdrag
Stefan Blomquist har varit ordinarie ledamot med Roine Hangvar som ersättare i nämnden. De är utsedda av
regeringen.
Nämnden har bestått av fem ledamöter och tre personliga ersättare för de ledamöter som inte är jurister.
Sammansättningen av nämnden består av två jurister, två riksdagsledamöter och en ledamot från NRF.
Ordförande har varit f.d. kammarrättspresidenten Bertil Ekholm.
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva enskilda nämndemäns
överklaganden av domstolsbeslut om entledigande och/eller avstängning av nämndemän. Nämndens beslut
kan inte överklagas.
Nämnden har sammanträtt sex gånger och behandlat tolv ärenden.
Ärenden som behandlas har ökat under 2021. I de flesta fall har nämnden beslutat att entlediga den klagande
nämndemannen. Orsaken har i huvudsak varit att nämndemannen uppträtt olämpligt och skadat domstolens
förtroende hos allmänheten. NRF:s deltagande i Överklagandenämndens beslut är av stor vikt för att bevaka
nämndemännens rättssäkerhet. NRF har också påtalat att det är angeläget att det införs en nationell
uppföljnings- och statistikfunktion för dessa ärenden, men NRF har inte fått gehör för detta.

Försäkring
För samtliga föreningar och medlemmar tecknar NRF i Folksam en gemensam Organisations- och
olycksfallsförsäkring som inkluderas i medlemskapet.
Den 10 februari hölls det årliga avstämningsmötet med Folksam gällande skadestatistik och nivån på
försäkringspremien. Inga ändringar gjordes i försäkringsinnehållet varken vad gäller premien eller
omfattning. Försäkringen används ofta för bl. a självriskeliminering vid bilskador.

Europadagen för lekmannadomare – European Day of Lay Judges
ENALJ – European Network Associations of Lay Judges- startades 2012 och 18 euroepiska länder är
medlemmar. I några av medlemsländerna är ”rättsstatens principer” under attack. Därför är det viktigt att
medlemsländerna tillsammans, tydligt visar att vi värnar nämndemannasystemet. De olika ländernas
nämndemannasystem kan variera något mellan länderna och har skiftande mandat etc. Dock är den
gemensamma nämnaren bland de europeiska förbunden, att nämndemannasystemet skall vara en del av
domstolarnas folkförankring och säkerställa dess oberoende, utan politisk påverkan.
Sveriges nämndemän representeras av NRF:s förbundsordförande Stefan Blomquist. Under verksamhetsåret
2021 har inget ENALJ - möte kunnat hållas pga. Coronapandemin, men ett antal skrivelser och remisser har
hanterats och besvarats.

Årets nämndeman
Priset Årets nämndeman delades ut för första gången 2021-05-11. Utmärkelsen delades ut till Anders
Åresten, nämndeman vid Uppsala Tingsrätt. Inbjudan att nominera till 2022 års Nämndeman har gått ut till
3

alla NRF-anslutna nämndemannaföreningar. Utdelning av priset till Årets Nämndeman 2021kommer att ske i
samband med förbundsstämman i Uppsala 2022.

Medlemsutvecklingen
NRF har under verksamhetsåret 2021 ungefär samma medlemsantal som under 2020, ca 3 000 medlemmar.
Tyvärr har 3 föreningar valt att lämna NRF fr.o.m. 1 januari 2022. Det är en viktig strategisk fråga att
medlemsutvecklingen fortsätter och det är ett gemensamt ansvar för NRF och lokalföreningarna att öka
ansträngningarna i syfte att öka antalet medlemmar Det är viktigt att NRF och medlemsföreningarna
fortsätter att driva gemensamma frågor och erbjuda intressanta aktiviteter för att nämndemännen ska kunna
utvecklas i rollen som nämndeman.

Strategiska Agendan
NRF representerar i dag ca 3 000 av landets totalt 10 000 nämndemän. NRF bedriver verksamheten helt
ideellt och ska enligt stadgarna tillvarata medlemmarnas intressen avseende gemensamma frågor som rör
uppdraget som offentligt förtroendevald nämndeman. Arbetet i NRF:s styrelse har en stor bredd och ett stort
djup.
Förbundsstämman, 2020-08-15 antog FS:s förslag om den Strategiska Agendan. Den Strategiska Agendan
med sina fem fokusområden, är ett stöd för FS att prioritera och göra avvägningar mot givna resurser. Syftet
är att tydliggöra prioriteringar och inrikta arbetet mot för NRF väsentliga frågor.
De fem antagna fokusområdena är:
1. Ersättningar och arvoden
Frågan engagerar medlemmarna och många synpunkter lämnas till NRF av medlemmar och via
regionombuden. Arvodesfrågan har diskuterats med DOV och en särskild skrivelse har överlämnats till
Justitiedepartementet i mars. För att kunna belysa den hantering som bedrivs ute på domstolarna genomförde
FS en enkät som föreningarna fick svara på rörande ersättningar och arvoden. Svaren på enkäten bekräftade
att det trots samma regelsystem är det stora skillnader på hur det tillämpas av de olika domstolarna.
Resultatet av enkäten är överlämnad till DOV.
2. Rekrytering – öka antalet medlemmar till NRF och lokalföreningarna
För att öka rekryteringen genomfördes under hösten en särskild kampanj där NRF supportat föreningarna
med rekryteringsmaterial mm. Kampanjen resulterade i 100 nya medlemmar. Att erbjuda särskilt intressanta
föreläsningar digitalt har också inneburit att fler personer anslutit sig till en förening. Till föreläsningen med
advokaten och författaren Jens Lapidus anslöt sig 60 nya medlemmar. Målet på 5 000 medlemmar har inte
uppnåtts, och rekrytering av fler medlemmar är en angelägen fråga för NRF och alla lokalföreningar (se
medlemsutvecklingen).
NRF har ett särskilt anslag där föreningarna kan ansöka om medel för medlemsrekryterande aktiviteter. Åtta
föreningar har ansökt och beviljats anslag.
3. Utbildning (grund- och repetitionsutbildning)
DOV och domstolarna ansvarar för grund- och repetitionsutbildning av nämndemän. NRF har vid dialog
med DOV framfört att det är angeläget att det ska finnas förutsättningar för effektiv löpande utbildning under
mandatperioden för nämndemännen. NRF har särskilt framfört att det behövs bättre förutsättningar för
nämndemännen för att t.ex. kunna ta ställning till vilket arvode försvarare ska tillerkännas.
Nämndemän ska vara välorienterade om samhället och lyhörda för nya företeelser och förändringar som
uppstår. Det är viktigt för NRF och medlemmarna i de NRF-anslutna föreningarna att det erbjuds
kompetensutveckling genom föreläsningar, studiebesök och studieresor i aktuella ämnen. Genom ett årligt
anslag på 200 000 kr gör Domstolsverket (DOV) det möjligt för landets nämndemannaföreningar att själva
anordna kvalificerade aktiviteter. NRF administrerar anslaget efter givna ramar från DOV.
NRF har digitalt anordnat en omfattande utbildning i Barnkonventionen och under hösten genomfördes
särskilda utbildningar för lokalföreningarna, i steg 1 för samtliga styrelseledamöter inklusive revisorer och
valberedningar, samt som steg 2 för föreningarnas ordförande och kassörer.
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På nämndemannens dag föreläste advokaten och författaren Jens Lapidus, även det digitalt. De lokala
nämndemannaföreningarna har arrangerat drygt 20 olika föreläsningar, studiebesök etc.
4. Hat, hot och våld
Regeringen tillsatte för ett antal år sedan en utredning om hat, hot och våld mot förtroendevalda och
anställda inom rättsväsendet. I slutbetänkandet framförde man att personer aktiva inom rättsväsendet, bl.a. de
som deltar i en rättegång, ska kunna bli föremål för ett program om personsäkerhet. NRF har tagit till sig
utredningen. NRF har även noterat information om situationen ute i landet bland lokalföreningarna om
utsatthet och har för avsikt att arbeta vidare med att utveckla denna fråga.
5. Kommunikation och opinionsbildning
NRF använder många kanaler för att nå ut med sina budskap och för att bilda opinion. Styrelsen har också
kontinuerlig dialog med DOV och de olika politiska partigrupperna i justitieutskottet. Ett antal artiklar har
publicerats i dagspress och i Dagens Juridik. NRF:s ordförande har deltagit i radio- och TV debatt. På
hemsidan publiceras artiklar och all föreningsinformation i form av inbjudningar och Nyhetsbrev mm.
Internt så sker främst informationen till lokalföreningar via Nyhetsbrev, mail och telefon.
Tidningen Nämndemannen
Tidningen Nämndemannen har utkommit med 4 nummer under 2021. Den distribueras till samtliga
nämndemannarum i respektive domstol och förhoppningen är att varje nämndeman ska ta ett ex av tidningen.
I och med tillkomsten av nya dataskyddslagstiftningen och DOV:s nya tillämpning av sekretesslagen har inte
längre NRF tillgång till nämndemännens adresser för att kunna distribuera tidningen direkt till hemadressen.
I samtal med DOV har diskuterats hur en effektivare distribution av tidningen ska kunna genomföras. Det
finns också en särskild adresslista till personer med inflytande i rättsprocessen, som tidningen distribueras
till.
Varje nummer har ett särskilt tema och nyheter från NRF, även Domstolsverket medverkar. Tidningen har
producerats av Thomas Östlund Produktion AB. Chefredaktör är Thomas Östlund som också svarat för
tidningens innehåll, layout, tryckning och distribution. Ansvarig utgivare är NRF:s vice förbundsordförande
Roine Hangvar.
Tidningen har ett redaktionsråd som har bestått av Roine Hangvar, FS, Stefan Blomquist, FS, Eva Persson,
FS. Jon Essebro, FS, Gitte Jensen, Vänersborgs Nf.
Nyhetsbrev
NRF ger ut Nyhetsbrev som i första hand riktar sig till lokalföreningarnas styrelser. Under 2021 har 6
Nyhetsbrev distribuerats. Nyhetsbreven skrivs i princip efter det att förbundsstyrelsen har haft sammanträde
för att snabbt kunna delge lokalföreningarna viktig information. Nyhetsbrevet distribueras via e-post till
föreningarnas nyckelpersoner och läggs också ut på förbundets hemsida.
Hemsida (www.nmrf.se) och Facebook (FB)( Nämndemännens Riksförbund NRF)
NRF:s hemsida uppdateras kontinuerligt med aktuell information. Under året har ett utredningsarbete om
modernisering av hemsidan genomförts, en upphandling har gjorts och arbetet har påbörjats. NRF:s
medverkan på FB har ökat. Artiklar och debattinlägg publiceras omedelbart när de är aktuella. Det har tyvärr
inte varit möjligt att ta fram en användarstatistik för att kunna följa hur medierna används. En fortsatt
satsning på hemsida och sociala medier är nödvändigt för att möta framtida behov.
Telefon och mail
NRF har ett bemannat kansli, 15 timmar i veckan som besvarar ett stort antal telefonfrågor och mail.

Ekonomi
Anslaget från domstolsverket för 2021 var sammanlagt 1 000 000 kr (inklusive engångsbeloppet 275 000
Skr). Fördelningen för dessa var 200 000 Skr för kompetensutveckling och studieresor, i första hand
anordnat av lokalföreningarna men även zoomföreläsningar som NRF anordnat. Kontot för
kompetensutveckling slutade på 208 282 Skr. Anslaget överskreds således med 8 282 Skr.
För tidningen Nämndemannen, hemsidan samt annan informationsverksamhet har NRF under 2021 fått
525 000 Skr. Dessutom så erhöll NRF 275 000 Skr som ett engångsbelopp att använda för att utveckla
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hemsidan samt för att investera i ett medlemssystem för att kunna distribuera bl. a tidningen Nämndemannen
till nämndemän.
Förbundsavgiften från medlemsföreningar har varit 150 kr/medlem och för medlemmar direktanslutna till
NRF har avgiften varit 400 kr.
Under 2021 har Bodens nämndemannaförening lagt ner sin förening och NRF förvaltar deras kapital som
kommer återbetalas till dem, då de återupptar sin verksamhet.
Under 2021 har ett gemensamt styrelsearvode om ett prisbasbelopp fördelats inom förbundsstyrelsen, totalt
47 600 kr.
Till förbundsstämman står följande resultat
Balanserad vinst eller förlust
Fonderade medlem till stämman
Årets resultat
Lycksele nf, förvaltning av vilande nf
Bodens nf, förvaltning av vilande nf
Summa

564 507,75
307 785,89
177 058,93
6 962,66
22 576,94
1 078 892,17

Styrelsens förslag till disponering av 2021 års resultat
Avsättning till Fonderade medel till stämman
177 058,93
Summa
177 058,93

Resultat och Balansräkning (se nästa sida)
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Slutord och sammanfattning av verksamhetsberättelsen 2021
Året 2021 har till stora delar präglats av den globala Coronapandemin där rättsväsendet har behövt anpassa
sina arbetsformer och ta hänsyn till Coronarestriktioner mm. Landets nämndemän har under hela denna tid
ställt upp plikttroget och lojalt. Inställda huvudförhandlingar på grund av att nämndemännen inte inställt sig
till domstolarna, var under 2021 mycket sällsynt. Detta visade sig bland annat i ett personligt tackbrev som
NRF:s förbundsordförande fick av Generaldirektören för Domstolsverket, där han särskilt tackar alla
nämndemän för förtjänstfulla insatser under Coronapandemin.
Den svenska demokratin fyllde 100 år 2021. Tyvärr kunde vi inte fira detta som sig bör utan vi har tvingats
att skjuta upp firandet till 2022. Under 2021 har NRF stärkt sin ställning i rättssystemet. Det är tydligt att
NRF blivit mera professionella, efterfrågade och respekterade som aktör i rättssystemet. NRF har löpande
under året kunnat rapportera ett stort antal framgångar. För att nämna några: införande av en verksamhetsoch budgetdialog/process, utökade medel från Domstolsverket, engångsbelopp (275 000 kr) för att utveckla
hemsida, FB och kommunikation med lokalföreningarna.
Förbundsstyrelsen har lagt stort fokus på att erbjuda lokalföreningarna verksamhet och kompetensutbildning
via digitala media. Detta har tagits emot mycket positivt av lokalföreningarna och medlemmarna. NRF kan
också konsterna att den digitala verksamheten också haft en positiv inverkan på rekrytering av nya
medlemmar.
Vid årets slut hade NRF ca 3 000 medlemmar. I skenet av Coronapandemins negativa påverkan på
lokalföreningarnas verksamhet är medlemsutvecklingen trots allt glädjande. Detta visar på att NRF (FS och
lokalföreningarna) trots allt lyckades upprätthålla och erbjuda en kvalitativ och intressant verksamhet för
våra medlemmar. Trenden är att NRF åter igen ökar i medlemsantal. Budgeten för 2022 är gjord mot målet
3500 medlemmar. NRF:s strategiska mål om 5000 medlemmar i en nära framtid står fast.
Pga. Coronapandemin har domstolarna tvingats till att snabbrekrytera och snabbutbilda nya nämndemän.
Denna snabbrekrytering har inneburit att nämndemannakåren har föryngrats. Ett tusental nya nämndemän,
utöver den naturliga omsättningen, har rekryterats under det gångna året. Tidigare erfarenheter har visat att
det kan vara svårt att behålla dessa nämndemän över hela mandatperioden. Ett stort antal av de yngre
nämndemännen slutar i förtid när de upptäcker att det är svårt att förena arbetslivet med
nämndemannauppdraget.
– Vi behöver bli bättre på att försöka få dessa nämndemän att stanna i sitt förtroendeuppdrag.
Domstolarna har som en konsekvens av pandemin, tagit ett stort utvecklingssteg avseende
digitaliseringsarbetet. Ett stort antal mål har avgjorts med att; parter, åklagare och vittnen deltagit i
huvudförhandlingen på digital länk. Dessa digitala erfarenheter kommer även fortsättningsvis prägla
domstolarnas arbete de kommande åren. NRF har under det gångna året tillsammans med lokalföreningarna
bedrivit ett aktivt arbete för att förbättra domstolarnas arbetsmiljöarbete avseende att minimera risken för
smittspridning av Coronavirus. Detta har NRF gjort genom att bl. a involvera Domstolsverket i
arbetsmiljöarbetet. Fler mål i tingsrätterna och hovrätterna kommer också framöver kunna avgöras på
handlingarna utan nämnd.
Stundtals har arbetsbelastningen på förbundsstyrelsen och kansliet varit mycket hög. Sett över tid är det inte
möjligt att fortsätta med denna höga ambitionsnivå. Förbundsstyrelsen och kansliet måste därför hitta och
utveckla andra arbetsformer samt metoder. Behovet av att utöka kansliresursen är mycket stort. Såväl
medlemmar som den ideellt arbetande förbundsstyrelsen är mycket beroende av att kansliet har erforderliga
resurser.
Förbundsstyrelsen arbetar för att förstärka NRF:s resurser. Detta kan ske genom att arbeta för ökade anslag
från regeringen (Domstolsverket) och/eller att överväga andra intäktskällor. FS har arbetat och prioriterat
verksamheten efter Verksamhetsplanen 2020–2022 och den Strategiska Agendan. Dokumenten som
beslutades av stämman 2020 och har varit till stort stöd för FS vad avser avvägningar samt prioriteringar. FS
fortsätter även under 2022 att lägga stor vikt vid att prioritera arbetsuppgifterna med dessa dokument som
grund.
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FS har under 2021 varit mycket aktiva i olika typer av media. Det tuffare och högre tonläget har
uppmärksammats och vi har haft lättare att få gehör för våra frågor. Behovet av att NRF bedriver strategiskt
kommunikation är mycket stort och viktigt samt kommer att växa. Ett professionellt opinionsarbete är en
grundförutsättning för att kunna nå framgång i de övriga fokusfrågorna.
NRF:s utmärkta tidning ”Nämndemannen” har under redaktör Thomas Östlund, utkommit med 4 nummer.
Tidningen håller mycket hög kvalitet och är betydelsefull för NRF:s möjligheter att nå ut och informera våra
medlemmar. Den fyller även en stor funktion vad avser rekryteringsarbetet av nya medlemmar till NRF.
Tidningen ges ut med verksamhetsbidrag från Domstolsverket som också upplåts redaktionell plats i
tidningen. Den nya versionen av tidningen har mottagits mycket positivt av medlemmarna.
FS arbetar oförtrutet vidare med att lösa sekretessfrågan avseende adressregister för distribution, så att
Nämndemannen åter igen kan distribueras ut till alla hemadresser. FS hoppas på en lösning på problemet
någon gång under 2022. Under tiden måste alla medlemmar hjälpa till att sprida tidningen till
nämndemännen vid domstolen.
Aktiviteterna på Facebook och NRF:s hemsida ökar stadigt. FS önskar att fler medlemmar aktivt söker
information på dessa plattformar. Den framtida utvecklingen går mot att den mesta av informationen och
kommunikationen går via sociala plattformar mm. I december 2021 påbörjades upphandlingen av en ny och
modern hemsida som även ska fungera funktionellt på smartphones. Medel till denna tekniksatsning har NRF
fått som ett öronmärkt engångsbelopp från Domstolsverket.
Avslutningsvis vill jag påminna om den viktiga roll nämndemännen spelar i det svenska rättssystemet. Vi är
en garant för demokratiska och oberoende domstolar.
Min uppmaning till våra beslutsfattare är att det ansvar som nämndemännen påtar sig måste avspeglas bättre
i ersättningsnivåer och arvoden.
År 2021 fyllde vår svenska demokrati 100 år. Låt oss se till att ge nämndemännen de villkor de förtjänar.
Stefan Blomquist
Förbundsordförande Nämndemännens Riksförbund

Stockholm den 24 april 2022

Stefan Blomquist

Roine Hangvar

Karin Einarsdotter Carlén

Lotta Björklund

Håkan Welin

Eva Persson

Jon Essebro

Margaretha Holmlund
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Tillbaka till innehållsförteckning

Ett gemensamt medlemssystem för NRF och lokalföreningar.
Uppdraget
På stämman 2020 hanterades ett förslag om att implementera ett gemensamt
medlemssystem för NRF och lokalföreningarna. Beslutsunderlaget hade tagits fram av en
grupp kassörer från lokalföreningarna samt förbundsstyrelsens ordförande och kassör.
Stämman beslutade att
”Utredningen ska fördjupas och redovisas på ett bättre sätt för föreningarna. Sedan ska
omröstning om införande ske bland föreningarna, där varje förening kan rösta med samma
rösttyngd som föreningen har ombud till stämman.”
Uppdragets genomförande
Under 2021 har uppdraget diskuterats i en grupp med kassörer från lokalföreningarna,
förbundsstyrelsens vice ordförande och kassör. Resultatet från den gruppens arbete har
tagits tillvara i det fortsatta arbetet. I april 2022 fick Karin Einarsdotter Carlén
(förbundskassör), Håkan Welin (förbundsledamot) och Margaretha Holmlund
(förbundssekreterare), i uppdrag att slutföra uppdraget.
Mål
att underlätta och effektivisera medlemsadministrationen för lokalföreningarna och NRF
att underlätta och effektivisera ekonomiadministrationen för lokalföreningarna och NRF
att lokalföreningarna och NRF enkelt ska kunna följa reglerna i dataskyddsförordningen och
annan lagstiftning
att varje enskild medlem ska få bästa möjliga service och känna att NRF som gemensam
organisation i alla delar, på lokal och central nivå är relevant och professionell
att systemet ska vara implementerat under 2023.
Fördelar med gemensamt medlemssystem
De flesta stora organisationer samt även många föreningar av olika storlek, både med
lokalföreningar och rikstäckande, har idag gemensamma medlemssystem.
Nedan redovisas ytterligare fördelar med ett gemensamt medlemssystem.
För lokalföreningen
• Medlemshanteringen stabiliseras och blir dagsaktuell
• Aktuell information för gällande försäkring
• Uppgifter för medlemsansvariga och kassör automatiseras

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatiskt stöd för att följa bokföringslagen och GDPR vilket medför att ingen
förening inom organisationen riskerar bryta mot lagstiftningen
Möjligheter att skicka information och inbjudningar digitalt
Automatisk verifikation, inbetalningsjournal avseende alla medlemsavgifter.
Automatisk påminnelsehantering
Automatisk adressuppdatering vid flytt
Samma bankgiro och swishnummer för alla medlemmar
Automatisk fördelning av medlemsavgift
Bättre ekonomisk kontroll inför budgetarbete
Ekonomiska underlag arkiveras

För medlemmen
• Tillgång till Min sida med medlemsinformation om lokalföreningen
• Egen möjlighet att uppdatera de personliga uppgifterna
• Inbjudningar och information digitalt via systemet både från lokalförening och NRF
• Tidningen Nämndemannen distribueras till fysisk hembrevlåda
• Underlag för försäkringsskydd
• Vid medlemskap i flera lokalföreningar, betalas rätt avgift till respektive lokalförening
och NRF.
För NRF
• Har systemansvar och samordningsansvar.
• Får möjlighet att skicka ut tidningen ”Nämndemannen” direkt till varje medlem
• Kan supporta lokalföreningar i rekryterings- och medlemsärenden
• Kan informera, kommunicera och skicka inbjudningar till alla medlemmar
• Får direkt rätt del av medlemsavgiften för alla
Ekonomi
Investering
NRF:s investering i ett gemensamt medlemssystem medför inga ökade kostnader för
lokalföreningarna. Domstolsverket bidrar med 275 000 Skr för att de inte längre ger oss
adresser för utskick av tidningen Nämndemannen. Beloppet får användas för att investera i
ett medlemssystem och att för utveckla hemsidan. Bidraget är riktat till dessa ändamål och
används inte pengarna till detta ändamål så kommer DV att kräva tillbaka de pengar som
inte använts. Uppdraget från DV är att skicka hem tidningen Nämndemannen till
medlemmarna samt att den ska finnas tillgänglig på nämndemannarummen till de
nämndemän som inte är medlemmar i NRF/lokalförening.
Det är en möjlighet för NRF och lokalföreningarna att få både utveckla hemsidan och
investera i ett gemensamt medlemssystem.
Genom domstolsverkets stöd till NRF/lokalföreningarna kanen investering i ett gemensamt
medlemssystem göras utan att höja medlemsavgifterna.

Driftskostnad
Exempel på driftskostnad för ett gemensamt medlemssystem.
Systemet är inte upphandlat, så exakta kostnader för driften kan inte presenteras.
Kostnaden är beroende på hur många medlemmar det är i organisationen och t.ex. hur
många påminnelseutskick som besluts ska skickas ut. Kostnaden för påminnelser är högre
om de ska skickas postalt. Ett prisexempel från ett företag vid 2 800 medlemmar är, med
årsavisering och påminnelser 26,52. Vid 7 000 medlemmar blir kostnaden 10,61 Skr per
medlem. Driftskostnaden får inte lyftas från anslaget från DV.
Hantering
Om stämman beslutar att införa ett gemensamt medlemssystem så kommer genomgång av
offerter påbörjas efter stämman. Arbetet med detta kommer göras av förbundsstyrelsen.
Lokalföreningar
Under hösten 2022 påbörjas arbetet med att uppdatera databasen. Enligt en mall som
tillhandahålls av företaget som upphandlas, kommer lokalföreningarna lämna in uppgifter på
nuvarande medlemmar. Företaget lägger sedan in dem i systemet.
Nya medlemmar
Nya medlemmarna kan själva gå in i medlemssystemet, via hemsidan och anmäla att de vill
bli medlemmar. Den blivande medlemmen lägger själv in sina uppgifter på Min sida och kan
betala medlemsavgift. Den aktuella lokalföreningen får automatiskt sin del av
medlemsavgiften.
NRF
NRF kommer att betala och vara ansvarig för systemet. På förbundsnivå kommer de att
finnas en ansvarig för att komma igång och sedan ansvara för driften av systemet.
Uppstart och import av medlemsuppgifter kommer ske under hösten 2022. Viss fördröjning
och eventuella barnsjukdomar kan uppstå och då får dessa hanteras på bästa sätt. Alla
medlemmar kommer känna igen sig i utskick genom att det blir en gemensam mall för alla
utskick där texten anpassas för varje tillfälle. Information som skickas ut går direkt till
medlemmen från både lokalföreningen och NRF.
Förslag
FS har hanterat förslaget och beslutat föreslå
att stämman ger FS i uppdrag att införskaffa ett medlemssystem
att DV:s medel för detta ändamål ska användas för inköpet
att resultatet presenteras på en ordförandekonferens hösten 2022

26 april 2022
Karin Einarsdotter Carlén

Håkan Welin

Margaretha Holmlund

Tillbaka till innehållsförteckning

Normalstadgar för lokalförening ansluten till NRF
Antagna vid förbundsstämma 2018, reviderade vid
förbundsstämma 2020-08-15.

Förbundsstämma 2022-05-21--22
Förslag till ändringar av normalstadgar för förening ansluten
till NRF
Förslag till ändringar i fet kursiv stil

1. Nämndemannaförenings uppgift
Lokal nämndemannaförening som är ansluten till Nämndemännens
riksförbund, NRF, har till uppgift att utifrån riksförbundets
ändamålsparagraf genomföra verksamhet som tillvaratar
medlemmarnas intressen.

1. Nämndemannaförenings uppgift
Lokal nämndemannaförening som är ansluten till Nämndemännens
riksförbund, NRF, har till uppgift att utifrån riksförbundets
ändamålsparagraf genomföra verksamhet som tillvaratar
medlemmarnas intressen.

Förening har skyldighet följa riksförbundets stadgar och de beslut som
fattas av dess stämma och styrelse.

Förening har skyldighet följa riksförbundets stadgar och de beslut som
fattas av dess stämma och styrelse.

2. Föreningens namn och självständighet
Föreningens namn är Nämndemannaförening sammanbundet med
vilken rätt och/eller geografiskt område som är dess hemvist.
Föreningen är liksom riksförbundet självständig, oberoende,
partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

2. Föreningens namn och självständighet
Föreningens namn är Nämndemannaförening sammanbundet med
vilken rätt och/eller geografiskt område som är dess hemvist.
Föreningen är liksom riksförbundet självständig, oberoende,
partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

3. Medlemskap och avgifter
Föreningen är en sammanslutning av nämndemän vid allmän domstol.
Medlemskap i föreningen erhålls genom erläggande av årsmötet
fastställd medlemsavgift. Medlemsavgift för innevarande år skall vara
erlagd senast den 31 mars.

3. Medlemskap och avgifter
Föreningen är en sammanslutning av nämndemän vid allmän domstol.
Medlemskap i föreningen erhålls genom erläggande av årsmötet
fastställd medlemsavgift. Medlemsavgift för innevarande år skall
vara erlagd senast den 31 mars.

Nämndeman som tillhör riksförbundet genom annan
nämndemannaförening kan mot erläggande av särskild medlemsavgift
som fastställs av årsmötet erhålla lokalt medlemskap i föreningen.

Nämndeman som tillhör riksförbundet genom annan
nämndemannaförening kan mot erläggande av särskild medlemsavgift
som fastställs av årsmötet erhålla lokalt medlemskap i föreningen.

Nämndemannen har då samma status som annan medlem i föreningen.

Nämndemannen har då samma status som annan medlem i föreningen.

Nämndeman som önskar stå kvar som medlem i föreningen, efter
avslutad mandatperiod, kan erhålla medlemskap om föreningen antagit
särskilt årsmötesbeslut om att tillåta sådant medlemskap. Sådan
medlem har samma status som annan medlem i föreningen.

Nämndeman som önskar stå kvar som medlem i föreningen, efter
avslutad mandatperiod, kan erhålla medlemskap om föreningen antagit
särskilt årsmötesbeslut om att tillåta sådant medlemskap. Sådan
medlem har samma status som annan medlem i föreningen.

Styrelsen skall upprätta förteckning över antalet medlemmar med
uppdelning på anslutna till riksförbundet respektive enbart
föreningsmedlemmar.

Styrelsen skall upprätta förteckning över antalet medlemmar med
uppdelning på anslutna till riksförbundet respektive enbart
föreningsmedlemmar.

4. Verksamhet
4. Verksamhet
Föreningen ska företräda nämndemännen och fungera som lokalt organ Föreningen ska företräda nämndemännen och fungera som lokalt organ
för informationsutbyte, kompetensutveckling och samråd.
för informationsutbyte, kompetensutveckling och samråd.
Tillämpning av nämndemännens villkor och arbetsmiljö vid den lokala
domstolen ska uppmärksammas.

Tillämpning av nämndemännens villkor och arbetsmiljö vid den lokala
domstolen ska uppmärksammas.

5. Räkenskaper
Kalenderår är räkenskapsår och verksamhetsår.

5. Räkenskaper
Kalenderår är räkenskapsår och verksamhetsår.

6. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av
årsmötet, som fastställer antalet styrelseledamöter utöver ordförande
och kassör, som väljs av årsmötet för ett respektive två år. Övriga
styrelseledamöter väljs för två år varav halva antalet väljs varje år.

6. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av
årsmötet, som fastställer antalet styrelseledamöter utöver ordförande
och kassör, som väljs av årsmötet för ett respektive två år. Övriga
styrelseledamöter väljs för två år varav halva antalet väljs varje år.

För styrelsens ledamöter kan ersättare väljas om årsmötet så beslutar.

För styrelsens ledamöter kan ersättare väljas om årsmötet så beslutar.

Styrelsen konstituerar sig årligen och kan inom sig utse vice
ordförande och sekreterare, som tillsammans med ordförande och
kassör kan utgöra Arbetsutskott (AU) samt ansvariga för andra
verksamhetsområden.

Styrelsen konstituerar sig årligen och kan inom sig utse vice
ordförande och sekreterare, som tillsammans med ordförande och
kassör kan utgöra Arbetsutskott (AU) samt ansvariga för andra
verksamhetsområden.

Till styrelsen kan adjungeras medlem för särskilda uppdrag efter
styrelsens beslut.

Till styrelsen kan adjungeras medlem för särskilda uppdrag efter
styrelsens beslut.

Det åligger styrelsen att på bästa sätt främja föreningens ändamål, föra
protokoll över styrelsens och föreningens sammanträden samt att
handha föreningens ekonomi. Styrelsen skall upprätta
verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning avseende
räkenskapsåret.

Det åligger styrelsen att på bästa sätt främja föreningens ändamål, föra
protokoll över styrelsens och föreningens sammanträden samt att
handha föreningens ekonomi. Styrelsen skall upprätta
verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning avseende
räkenskapsåret.

7. Firmatecknare
Föreningens styrelse utser de personer som ska teckna föreningens
firma. Firmateckning ska för att vara giltig verkställas av två personer i
förening. Styrelsen fastställer attest- och delegationsordning.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst tre
(3) ordinarie ledamöter gör framställning där om. Kallelse ska av
ordförande skickas senast en (1) vecka före sammanträdet.
Eventuella ersättare ska alltid ha närvarorätt vid styrelsens
sammanträden.

8. Valberedning
Val av styrelse förbereds av en valberedning med minst två ledamöter,
varav en sammankallande, utsedda av årsmötet. Valberedningen skall
förbereda alla på årsmötet förekommande val, förutom val av
valberedning.

Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är
närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst.

Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till årsmötet.
Föreningens medlemmar skall uppmanas att före den 31 december till
valberedningen nominera styrelseledamöter, revisorer och

7. Firmatecknare
Föreningens styrelse utser de personer som ska teckna föreningens
firma. Firmateckning ska för att vara giltig verkställas av två personer i
förening. Styrelsen fastställer attest- och delegationsordning.

revisorssuppleanter.
8. Valberedning
Val av styrelse förbereds av en valberedning med minst två ledamöter,
9. Revisorer
varav en sammankallande, utsedda av årsmötet. Valberedningen skall
Årsmötet väljer två revisorer samt minst en revisorsersättare.
Styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter och räkenskaper förbereda alla på årsmötet förekommande val, förutom val av
skall för varje kalenderår överlämnas till revisorerna senast fyra veckor valberedning.
före årsmötet. Revisorerna ska till årsmötet avge berättelse för det
gångna årets förvaltning och ekonomiska redovisning samt föreslå
Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till senast i god tid
mötet att besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
före årsmötet presenteras för medlemmarna. Föreningens
medlemmar skall uppmanas att före den 31 december till
valberedningen nominera styrelseledamöter, revisorer och
10. Årsmöte
revisorssuppleanter.
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Medlemmarna skall erhålla personlig kallelse senast två veckor före
9. Revisorer
mötet. Extra årsmöte kan beslutas av styrelsen eller då framställan
därom görs av minst en fjärdedel (1/4) av föreningens medlemmar.
Årsmötet väljer två revisorer samt minst en revisorsersättare.
Styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter och räkenskaper
skall för varje kalenderår överlämnas till revisorerna senast fyra veckor
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs
val genom lottning och i övriga frågor genom ordförandes utslagsröst. före årsmötet. Revisorerna ska till årsmötet avge berättelse för det
Votering vid val skall vara sluten om någon så begär. Röstning genom gångna årets förvaltning och ekonomiska redovisning samt föreslå
mötet att besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
fullmakt är ej tillåten.
Årsmötets föredragningslista skall uppta följande punkter:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av årsmötets funktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd

10. Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Medlemmarna skall erhålla personlig kallelse senast två åtta veckor
före mötet. I kallelsen skall det framgå när Valberedningen vill ha in
nomineringar till aktuella förtroendeuppdrag.
Senast i god före årsmötet ska medlemmarna ha tillgång till
årsmöteshandlingarna inklusive Valberedningens förslag.

4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
5. Styrelsens verksamhetsberättelse, inkl ekonomisk redovisning
6. Antagande av resultat- och balansräkning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
10. Val av
a) ordförande på ett år
b) kassör på två år i förekommande fall
c) övriga ledamöter på två år
d) eventuella fyllnadsval
e) ersättare för ett år, om så ska väljas
11. Val av två revisorer jämte minst en revisorsersättare
12. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
13. Val av valberedning varav en sammankallande
14. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
15. Av styrelsen framlagda förslag
16. Av medlemmar inlämnade förslag eller motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutning
Förslag under punkt 16 skall vara insända till styrelsen senast den 31
december, så att de kan gå ut med styrelsens yttrande tillsammans med
kallelsen.
11. Stadgeändring och dispenser
Dessa normalstadgar för föreningar är antagna av NRF:s
förbundsstämma 2020-08-15 och kan bara ändras av ny
förbundsstämma.

Extra årsmöte kan beslutas av styrelsen eller då framställan därom görs
av minst en fjärdedel (1/4) av föreningens medlemmar.
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs
val genom lottning och i övriga frågor genom ordförandes utslagsröst.
Votering vid val skall vara sluten om någon så begär. Röstning genom
fullmakt är ej tillåten.
Årsmötets föredragningslista skall uppta följande punkter:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av årsmötets funktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
5. Styrelsens verksamhetsberättelse, inkl ekonomisk redovisning
6. Antagande av resultat- och balansräkning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
10. Val av
a) ordförande på ett år
b) kassör på två år i förekommande fall
c) övriga ledamöter på två år
d) eventuella fyllnadsval
e) ersättare för ett år, om så ska väljas

11. Val av två revisorer jämte minst en revisorsersättare
12. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
Tillägg till dessa stadgar, som inte står i strid med normalstadgarna,
13. Val av valberedning varav en sammankallande
kan endast ske vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte efter förslag
14. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
av styrelsen eller enskild medlem.
15. Av styrelsen framlagda förslag
Förslag till tillägg skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 december 16. Av medlemmar inlämnade förslag eller motioner
17. Övriga frågor
året innan ordinarie årsmöte och skall meddelas föreningens
18. Mötets avslutning
medlemmar genom kallelsen till årsmöte.
Förslag under punkt 16 skall vara insända till styrelsen senast den tid
som styrelsen har meddelat 31 december, så att de kan gå ut med
Beslut om fastställande eller tillägg av stadgarna kan endast fattas om
styrelsens yttrande tillsammans med kallelsen.
två tredjedelar (2/3) av föreningens närvarande medlemmar efter
omröstning ansluter sig till förslaget.
11. Stadgeändring och dispenser
För dispens att frångå vissa delar av dessa normalstadgar för föreningar Dessa normalstadgar för föreningar är antagna av NRF:s
förbundsstämma 2020-08-15 2022-05-21—22 och kan bara ändras av
kan begäran ske hos förbundsstyrelsen.
ny förbundsstämma.
För tillägg och begäran om dispens erfordras lika beslut på två på
Tillägg till dessa stadgar, som inte står i strid med normalstadgarna,
varandra följande möten, varav det ena är årsmöte. Minst 21 dagar
kan endast ske vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte efter förslag
skall förflyta mellan mötena.
av styrelsen eller enskild medlem.
12. Upplösning
Förslag till tillägg skall vara styrelsen tillhanda senast den 15
Beslut om föreningens upplösning kan ske under förutsättning att
december året innan ordinarie årsmöte tid som styrelsen har
förslag om detta tillsänts medlemmarna i samband med kallelsen till
meddelat. och skall Förslag till ändringar skall meddelas föreningens
årsmöte.
medlemmar genom kallelsen handlingarna till årsmöte.
Beslut kan fattas endast om två tredjedelar (2/3) av föreningens
Beslut om fastställande eller tillägg av stadgarna kan endast fattas om
närvarande medlemmar efter omröstning ansluter sig till förslaget.
två tredjedelar (2/3) av föreningens närvarande medlemmar efter
omröstning ansluter sig till förslaget.
Föreningens tillgångar tillfaller Nämndemännens Riksförbund. Dessa

tillgångar skall återgå till föreningen vid eventuell rekonstruktion.
Beslut om föreningens upplösning ska ske genom lika beslut på två på
varandra följande möten, varav det ena är årsmöte. Minst 21 dagar
skall förflyta mellan mötena.
Stadgarnas ikraftträdande
Dessa stadgar träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 2021.

För dispens att frångå vissa delar av dessa normalstadgar för föreningar
kan begäran ske hos förbundsstyrelsen.
För tillägg och begäran om dispens erfordras lika beslut på två på
varandra följande möten, varav det ena är årsmöte. Minst 21 dagar
skall förflyta mellan mötena.
12. Upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan ske under förutsättning att
förslag om detta tillsänts medlemmarna i samband med kallelsen till
årsmöte.
Beslut kan fattas endast om två tredjedelar (2/3) av föreningens
närvarande medlemmar efter omröstning ansluter sig till förslaget.
Föreningens tillgångar tillfaller Nämndemännens Riksförbund. Dessa
tillgångar skall återgå till föreningen vid eventuell rekonstruktion.
Beslut om föreningens upplösning ska ske genom lika beslut på två på
varandra följande möten, varav det ena är årsmöte. Minst 21 dagar
skall förflyta mellan mötena.
Stadgarnas ikraftträdande
Dessa stadgar träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 2021 2023.
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Nämndemannaföreningen vid Nacka Tingsrätt

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR FRÅN NÄMNDEMANNAFÖRENINGEN VID NACKA TINGSRÄTT

Förslag till förändring i normalstadgar för lokala nämndemannaföreningar
”Normalstadgar för lokalförening ansluten till NRF” antagna vid förbundsstämman 2018,
reviderade vid förbundsstämman 2020-08-15, ska gälla för de till NRF anslutna lokala
nämndemannaföreningarna. Endast mindre anpassningar får göras. Nämndemannaföreningen vid
Nacka Tingsrätt har gått igenom de beslutade normalstadgarna för att se i vilken mån de behövde
anpassas för att reglera och ge stöd till verksamheten i vår lokala förening.
Vi fann att några av normalstadgarnas paragrafer inte till alla delar var tillämpbara på vårt sätt att
genomföra föreningsarbetet. Vår verksamhet har reglerats av stadgar som föreningen antog redan
1977-01-01 och som därefter har reviderats vid 3 tillfällen, senaste 2016-03-01. Behov av
revideringar uppkom efterhand som arbetssättet i föreningen förändrades. Vid jämförelsen mellan
normalstadgarna och våra väl inarbetade lokala stadgar fann vi att några förändringar krävdes för att
få nya funktionella stadgar.
Övergripande kunde vi konstatera att normalstadgarna behövde ändras på tre områden. För det första
beträffande själva uppgiften. Vi menar att ändamålsparagrafen för en lokal förening enbart ska ange
uppgiften för den egna föreningen, dvs dess egna medlemmar och styrelse, oberoende av förbundets
ändamålsparagraf. Att vi är anslutna till NRF står kvar. Det innebär att vi som förening följer
förbundets stadgar och beslut. Härutöver har vi anpassat tidsangivelserna så att det stämmer med
vårt föreningsarbete samt kompletterat med regler om styrelsens arbetssätt som vi tyckte saknades i
normalstadgarna.
Med ändringar inom ovan angivna områden i normalstadgarna utarbetade vi nya stadgar för
Nämndemannaföreningen vid Nacka Tingarätt vilka antogs vid årsmötet 2021 och trädde i kraft
2021-1001.
De av oss antagna stadgar, som vi anser vara väl lämpade för lokala föreningar, vill vi
rekommenderar till andra lokala föreningar. Vi föreslår därför att normalstadgarna ändras i enlighet
med dem. Ändringsförslagen beskriv i tabellen nedan. Endast stycken med ändringsförslag finns
med och ändringarna anges med kursiv stil.
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Normalstadgan

Ändringsförslag

1. Nämndemannaförenings uppgift
Lokal nämndemannaförening som är ansluten till
Nämndemännens riksförbund, NRF, har till uppgift
att utifrån riksförbundets ändamålsparagraf
genomföra verksamhet som tillvaratar
medlemmarnas intressen.

1. Nämndemannaförenings uppgift
Lokal nämndemannaförening som är ansluten till
Nämndemännens riksförbund, NRF, har till uppgift
att genomföra verksamhet som tillvaratar
medlemmarnas intressen.

Förening har skyldighet följa riksförbundets stadgar
och de beslut som fattas av dess stämma och styrelse.

3. Medlemskap och avgifter
Föreningen är en sammanslutning av nämndemän vid
allmän domstol. Medlemskap i föreningen erhålls
genom erläggande av årsmötet fastställd
medlemsavgift. Medlemsavgift för innevarande år
skall vara erlagd senast den 31 mars.

3. Medlemskap och avgifter
Föreningen är en sammanslutning av nämndemän vid
allmän domstol. Medlemskap i föreningen erhålls
genom erläggande av årsmötet fastställd
medlemsavgift. Medlemsavgift för innevarande år
skall vara erlagd senast under kalenderåret.

6. Styrelse

6. Styrelse
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse
eller när minst tre (3) ordinarie ledamöter gör
framställning där om. Kallelse ska skickas senast en
(1) vecka före sammanträdet. Ersättare ska alltid ha
närvarorätt vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen är beslutför när minst halva antalet
ledamöter är närvarande.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen genomför ett antal medlemsmöten under
kalenderåret. Medlemmarna kallas till medlemsmöte
senast två (2) veckor före mötet.

8. Valberedning
Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till
årsmötet. Föreningens medlemmar skall uppmanas
att före den 31 december till valberedningen
nominera styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter.

8. Valberedning
Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till
årsmötet. Föreningens medlemmar skall uppmanas
att senast fyra veckor före årsmötet till
valberedningen nominera styrelseledamöter,
revisorer och revisorssuppleanter.
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10. Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads
utgång. Medlemmarna skall erhålla personlig
kallelse senast två veckor före mötet. Extra årsmöte
kan beslutas av styrelsen eller då framställan därom
görs av minst en fjärdedel (1/4) av föreningens
medlemmar.

10. Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads
utgång. Extra årsmöte kan beslutas av styrelsen eller
då framställan därom görs av minst en fjärdedel
(1/4) av föreningens medlemmar. Medlemmarna
skall erhålla personlig kallelse senast tre veckor före
såväl ordinarie som extra årsmöte.

………..

………

Förslag under punkt 16 skall vara insända till
Förslag under punkt 16 skall vara insända till
styrelsen senast den 31 december, så att de kan gå ut styrelsen senast två (2) veckor före årsmötet.
med styrelsens yttrande tillsammans med kallelsen.

11. Stadgeändring och dispenser
Förslag till tillägg skall vara styrelsen tillhanda
senast den 15 december året innan ordinarie årsmöte
och skall meddelas föreningens medlemmar genom
kallelsen till årsmöte.

11. Stadgeändring och dispenser
Förslag till tillägg skall vara styrelsen tillhanda
senast två månader innan ordinarie årsmöte och skall
meddelas föreningens medlemmar genom kallelsen
till årsmöte.

Nämndemannaföreningen vid Nacka Tingsrätt föreslår att:
• NRF:s förbundsstämma 2022 antar de i detta dokument föreslagna ändringarna i Normalstadgar för
lokalförening ansluten till NRF.

Nacka 2022-02-24
Styrelsen
Nämndemannaföreningen vid Nacka Tingsrätt

Förbundsstyrelsens förslag till svar på
Motion Förslag till stadgeändringar från nämndemannaföreningen vid Nacka tingsrätt.
Det är de anslutna lokalföreningarna som utgör Nämndemännens riksförbund, NRF. Det var
lokalföreningarna som 1980 bildade NRF. Vi har ett gemensamt förbund för att vi tror på att vi
behöver verka både lokalt och centralt för att kunna tillvarata medlemmarnas intresse.
Vi vill genom förbundet visa att vi har en gemensam plattform och idé om varför vi organiserar oss i
föreningarna och förbundet. Därför har vi vid tidigare förbundsstämmor beslutat om en gemensam
ändamålsparagraf. Det är ändamålsparagrafen som anger vilken typ av organisation vi är och det som
är den sammanhållande idén, lika över landet.
Förbundsstyrelsen anser att NRF:s gemensamma identitet är viktig och vill därför att vi behåller
skrivningen om ändamålet i Normalstadgar för föreningar.
I övrigt tycker förbundsstyrelsen att motionären har mycket bra förslag till ändringar i
normalstadgarna. Med några justeringar har förbundsstyrelsen i huvudsak skrivit in dessa förslag i

Förslag till ändringar av normalstadgar för förening ansluten till NRF.
Med anledning av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen förbundsstämman besluta
att avslå motionärens förslag i §1
att i övrigt anse motionen besvarad med hänvisning till, Förslag till ändringar av normalstadgar för
förening ansluten till NRF

Motion från Södertörns Nämndemannaförening till NRF:s förbundsmöte 2022
Förbundets stadgar och organisation
Nämndemännens Riksförbund har vid två förbundsmöten 2018 och 2020 beslutat om så
kallade normalstadgar för NRF:s ”anslutna föreningar”.
Södertörns Nämndemannaförening anser att besluten motverkar och strider förbundets
och föreningarnas idé och riskerar att splittra förbundet, istället för att ena det, vilket
rimligtvis varit syftet.
I NRF:s stadgar så står det:
§ 1. Ändamål, namn och säte
DETTA ÄR NRF
Nämndemännens Riksförbund, NRF, är en svensk intresseorganisation för anslutna
nämndemän och jurymän. Dess säte är i Stockholm.
Vi nämndemän vill, genom NRF, - företräda nämndemän och anslutna lokalföreningar i för
oss gemensamma frågor //
Paragrafen visar att NRF är en intresseorganisation för enskilda nämndemän och jurymän.
Paragrafen uttrycker även nämndemännens vilja att NRF ska företräda dem i
gemensamma frågor. Men de vill också att NRF ska företräda ”anslutna lokalföreningar” i
sådana frågor.
NRF:s stadgar vare sig beskriver eller reglerar vad som är en ”ansluten förening” och vad
en anslutning innebär för föreningarna.
Svaret är kanske implicit för några men förbundets stadgar är det rättesnöre som
organisationen har att rätta sig efter om frågetecken uppstår. Därför är frågan om
stadgarna central.
Vi menar att gällande NRF:s stadgar inte ger legitimiteten att fatta några beslut som har
verkan i föreningar som äger egen suveränitet.
Vi menar att beslutade normalstadgar strider mot Södertörns Nmf stadgar och som
juridisk person vars årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det är enbart
föreningens årsmöte som kan ändra sina stadgar.
Södertörns Nmf kan inte se några fördelar med att frånhända sig denna suveränitet.
Vi menar att NRF:s stadgar och normalstadgar leder till en toppstyrd organisation där
föreningarna inte har någon roll med risk att fler föreningar väljer att lämna förbundet
Vi anser därför att NRF bör vara en samlande organisation där ”anslutna föreningar” är
NRF:s verkliga medlemmar och därigenom får en tydlig och stärkt roll i organisationen.
Södertörns Nämndemannaförening föreslår därmed förbundsårsmötet att:
1.

fram till nästkommande förbundsstämma utreda hur Nämndemännens Riksförbund
bör vara organiserad.
”Anslutna föreningar” ska ges en central roll i utredningsuppdraget.

2.

NRF:s styrelse ska, till nästkommande förbundsårsmöte och med utredningen
som grund, lägga förslag om organisation och stadgar där NRF:s och ”anslutna
föreningars” roller ska tydliggöras och stärkas.

Förbundsstyrelsens förslag till svar på
Motion från Södertörns Nämndemannaförening till NRF:s förbundsmöte
2022 Förbundets stadgar och organisation.
Nämndemännens riksförbunds, NRF:s, högsta beslutande organ är
Förbundsstämman och enligt de gemensamt beslutade stadgarna ska den
samlas vartannat år. Därmed är mandattiden för förbundsstyrelsen två år.
NRF utgörs av de anslutna lokalföreningarna. Förbundsstämman består av
ombud från lokalföreningarna, och det är ombuden som är beslutande på
stämman. Ingen annan än vi själva beslutar om vår organisation.
Vi har ett gemensamt förbund för att vi tror på att vi behöver verka både lokalt och
centralt för att kunna tillvarata medlemmarnas intresse.
Vi vill genom förbundet visa att vi har en gemensam plattform och idé om varför vi
organiserar oss i föreningarna och i förbundet. Därför välkomnar
förbundsstyrelsen motionärens krav i att-satserna. I övrigt har vi inte tagit ställning
till texten i motionen.
Oaktat beslutet med anledning av denna motion anser förbundsstyrelsen att
föreslagna justeringar i Förslag till ändringar av normalstadgar för förening
ansluten till NRF kan behandlas.
Med anledning av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen
förbundsstämman besluta
att bifalla att-satserna i motionen

Motion om antalet ledamöter i förbundsstyrelsen.
2022-01-25
Det har inför de senaste förbundsstämmorna varit problem med att få ihop
förbundsstyrelsen från valberedningens sida, ett år är det svårt att få ihop det fastställda
antalet ledamöter och ett annat år finns det fler kompetenta kandidater, än vad det finns
platser.
Vissa år vet man att det i den kommande perioden blir mer arbete än vad det varit tidigare,
och då kan det vara bra med en större styrelse.
Västmanlands nämndemannaförening föreslår att stämman gör en paragraf förändring, och
lägger till en punkt på stämmans dagordning, som gör att stämman beslutar om hur många
ledamöter och ersättare som skall ingå i förbundsstyrelsen. ( innan punkt 14 )
Detta innebär att ett år kan det vara 9+3 och ett annat år fler eller färre beroende på
framtida uppgifter och framförallt tillgången på kompetenta kandidater.

För styrelsen som efter utskick godkänt innehållet i motionen

Michael PB Johansson
Ledamot

Förbundsstyrelsens förslag till svar på
Motion om antalet ledamöter i förbundsstyrelsen.
Det motionären beskriver anser inte förbundsstyrelsen vara något problem. Däremot kan
det från tid till annan kännas som att vi är för få i styrelsen. Dock vill vi inte utöka antalet
ledamöter eller ersättare i styrelsen.
Nuvarande antal, nio ledamöter och tre ersättare, känns lagom för att styrelsen ska kunna
upprätthålla ett effektivt ideellt arbete och att vi har en bra spridning över landet.
Styrelsen anser också att det är viktigt med enkla och kända spelregler. För demokratins skull
ska alla föreningar i förväg veta hur många som ska väljas till förbundsstyrelsen.
Med anledning av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen förbundsstämman besluta
att avslå Motion om antalet ledamöter i förbundsstyrelsen

Tillbaka till innehållsförteckning

5 inkomna motioner
1. Skälig ersättning till Nämndemännen
Det framhölls i utredningen ”Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och
kvalificerad medverkan” från 2013 att nämndemän skall utöva insyn i våra domstolar
genom en koncentrerad medverkan i diskussionerna under rättes överläggningar vilket
skulle bidra till uppdragets betydelse och attraktivitet. Vidare skall Nämndemannasystemet bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna genom
nämndemännen i egenskap av allmänhetens representanter. Nämndemännen har att
förvalta allmänhetens förtroende vilket är det första de gör när de avlägger domareden.
Nämndemannaföreningarna anordnar olika former av möjligheter till kompetensutveckling för nämndemännen som ett led i att upprätthålla allmänhetens förtroende.
Det arvode som utgår till nämndemännen är 500 kr per dag med tillägg för eventuell
förlorad arbetsinkomst. Senast arvodet höjdes är 2007. Enligt vår uppfattning är arvodet
till nämndemännen en viktig faktor men inte det enda för att skapa allmänhetens
förtroende för nämndemännen. Vi frågar oss om nuvarande nivå på arvodet till
nämndemännen bidrar till att höja uppdragets betydelse och attraktivitet i
Nämndemannasystemet.
Vi föreslår att Förbundsstämman uppdrar Förbundsstyrelsen

Att gemensamt med Domstolsverket arbeta för en skattebefrielse av grundarvodet till
nämndemännen.
Att uppvakta Riksdagens Skatteutskott om skattebefrielse på grundarvodet till
nämndemännen.

Luleå 12 mars 2022
Lars Lassinantti
Ordf. i Luleå Nämndemannaförening

Gerd Niemi
Kassör

Styrelsen för Luleå Nämndemannaförening har tagit motionen som sin egen för
vidarebefordran till Förbundsstämman.
1. Skälig ersättning till Nämndemännen
Motionärer:
Lars Lassinantti, ordförande Luleå Nämndmannaförening
Gerd Niemi, kassör Luleå Nämndemannaförening
Styrelsen i Luleå Nämndemannaförening har antagit motionen som sin egen.
I motionen ställs frågan om nivån på arvodet till nämndemännen bidrar till att höja
uppdragets betydelse och attraktivitet i Nämndemannasystemet
Förslag
att Förbundsstämman uppdrar till Förbundsstyrelsen

Att gemensamt med Domstolsverket arbeta för en skattebefrielse av grundarvodet till
nämndemännen
Att uppvakta Riksdagens Skatteutskott om skattebefrielse på grundarvodet till
nämndemännen.
Förbundsstyrelsens yttrande
FS delar motionärernas uppfattning att ersättningen till nämndemän borde höjas. FS har i
dialog med DOV diskuterat nivån på ersättningarna till nämndemän. I överläggningar med
justitieutskottens olika partigrupper har också nivån på ersättningarna diskuterats. Arvode är
en lön för ett uppdrag som har utförts. Arvode är en skattepliktig inkomst enligt
inkomstskattelagen och beskattas som inkomst av tjänst. FS kommer att fortsätta att arbeta
för bättre ersättningar för nämndemän inom ramen för det befintliga systemet. Det är t.ex.
höjt arvode till 1 000 Skr, arvodet för halvdag tas bort, arvodet ska vara pensionsgrundande,
höjt resebidrag. FS arbetar i den anda som motionärerna framhåller, däremot avser inte FS
att verka för att arvodet ska vara skattebefriat.
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman
Att avslå motionen

2. Motion från Anita Näsberg

2. Ny ersättningsmodell
Motionär:
Anita Näsberg, medlem i Hälsinglands Nämndemannaförening
Styrelsen i Hälsinglands Nämndemannaförening har behandlat motionen på sitt årsmöte och
har inget eget yttrande utan överlämnar motionen till stämman som motionärens egen.
I motionen föreslås
Att grundersättningen bör följa prisbasbeloppet
Att en ny bilersättning ska kompensera för längre resor
Att restidsersättning bör utgå för faktisk tidsåtgång för ToR resa mellan hem och
tjänstgöringsplats, alt ersättning oavsett reslängd med 5 % av prisbasbeloppet, som en
skattefri ersättning
Att ett skattebefriat traktamente med enbart måltidsersättning bör tillkomma med
anledning av de längre restiderna.
Förbundsstyrelsens yttrande
FS delar motionärernas uppfattning att ersättningen till nämndemän borde höjas. FS har i
dialog med DOV diskuterat nivån på ersättningarna till nämndemän. I överläggningar med
justitieutskottens olika partigrupper har också nivån på ersättningarna diskuterats. FS
kommer att fortsätta att arbeta för bättre ersättningar för nämndemän inom ramen för det
befintliga systemet. Det är t.ex. höjt arvode till 1 000 Skr, arvodet för halvdag tas bort,
arvodet ska vara pensionsgrundande, höjt resebidrag. Motionären föreslår nya principer för
beräkning av ersättning till nämndemän. Flera av reglerna som motionären vill förändra
kräver beslut av riksdagen eller av regeringen. En möjlig väg att påverka är att nämndemän
via de partier som de tillhör aktivt t.ex. via motioner kan verka för bättre ersättningar.
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman
Att 1:a attsatsen kan anses besvarad och
att stämman avslår attsatserna 2, 3 och 4

3. Nämndemannaföreningen vid Nacka
Tingsrätt

MOTION TILL NRF: S FÖRBUNDSSTÄMMA 2022

Nämndemännens ersättningar behöver höjas
Bakgrund
NRF har sedan många år tillbaka verkat för att nämndemännens dagarvode ska höjas. Senast
bekräftades denna inriktning i den av förbundsstämman 2020 antagna Strategiska agendan
med de fem fokusområden: ersättningar/arvoden, rekryteringen, utbildningsfrågor,
hat/hot/våld, opinionsbildning/kommunikation. En höjning av dagens arvode på 500 kr till
1000 kr har varit ledstjärnan i arbetet med att höja ersättningarna. En sådan dubblering av
arvodet föreslogs i SOU 2013:49 Nämndemannauppdraget– breddad rekrytering och
kvalificerad medverkan.
Trots mycket omfattande insatser från NRF:s styrelse för att åstadkomma en höjning har inga
resultat nåtts beträffande dagarvodet. Varför? Bör argumenten för höjning förändras?
I SOU 2002:61 Framtidens nämndemän gjordes en grundlig utredning om nämndemännens
ersättning. Kommittén hade i uppdrag att lämna förslag som skulle möjliggöra en mer
allsidig och bredare rekrytering av nämndemän. I uppdraget ingick att pröva
ersättningsreglerna för nämndemän.Det viktigaste målet var att ingen skall förlora
ekonomiskt på att vara nämndeman. Dessutomborde nämndemännen få ett arvode som
täcker en del omkostnader som kan uppkomma i anledning av uppdraget samt
reseersättning. Kommittén påpekade också det nära sambandet mellan nämndemännens
ersättning och tjänstgöringsfrekvensen. Tjänstgöringen får inte vara så frekvent att den blir
något annat än ett lekmannauppdrag. Samma resonemang fördes i SOU 2013:49
Nämndemannautredningen.

Höjd ersättning för förlorad arbetsinkomst
Nämndemännens roll är central i det svenska rättssystemet, där de representerar
medborgarna vid våra domstolar. Nämndemannakåren bör i sin sammansättning därför
spegla vår befolkning beträffande ålder, kön och etnicitet. Här brister representativiteten
eftersom dagens nämndemannakår är betydligt äldre än genomsnittet i befolkningen. En viss
föryngring skulle eventuellt kunna åstadkommas om de yrkesverksamma får full ersättning
för sin inkomstförlust. I den ingår idag inte förlorade pensions- och semesterförmåner.

I Framtidens nämndemän menade man att med en rimlig tjänstgöringsfrekvens blev den
enskilde nämndemannens förlorade pensions- och semesterförmåner inte särskilt stora.
Kommittén övervägde om förlusten skulle täckas av ett utökat arvode. Men eftersom alla
nämndemän skulle ha rätt till samma arvode så skulle ett utökat arvode i första hand gynna de
nämndemän som inte förlorade pensions- och semesterförmåner, dvs. i huvudsak de som
uppbär pension, ofta nämndemän över 65 år. Detta skulle alltså inte resultera i den föryngring
som önskades och var därför inte intressant.
När det gäller förlorade pensionsförmåner finns problem med att pensionssystemen skiljer sig
åt mellan olika avtalsområden. Att klargöra den förlorade tjänstepensionens storlek för varje
enskild nämndeman skulle bli komplicerat. Enligt Framtidens nämndemän vore det bättre om
förlusten av pensions- och semesterförmåner betalades ut i form av ett procentuellt påslag på
ersättningen för inkomstförlusten. Ett påslag om 15 procent på inkomstförlusten
(semesterersättning 12 procent och pensionsersättning 3 procent) föreslogs. Detta är ett bra
förslag som bör införas anser vi. Även om det inte leder till önskad föryngring så bidrar det
till en ökad ekonomisk rättvisa mellan olika åldersgrupper.

Höjt dagarvode
Som framgår ovan så är arvodet ursprungligen tänkt som ersättning för kostnader som kan
uppkomma med anledningen av tjänstgöringen i domstolen och inte ersättning för en
arbetsinsats, dvs för själva tjänstgöringen. Det arvodet bör vara lika för alla och spegla
dagens kostnadsläge. Beloppet 500 kr fastställdes i SFS2006:1289 och trädde ikraft 1 januari
2007. Kostnadsökningarna i samhället har varit omfattande sedan dess vilket framgår av
skillnaden i konsumentprisindex mellan 2007 och idag. Vi anser att det är rimligt att
nämndemännens dagarvode följer konsumentprisindex. Om detta hade gjorts hade
dagarvodet idag uppgått till 830 kr.

Förslag till NRF:s förbundsstämma:
• NRF ska verka för att yrkesverksamma nämndemän erhåller ersättning för både förlorad
arbetsinkomst och förlorade pensions- och semesterförmåner.
• NRF ska verka för att nämndemännens samtliga arvoden regleras årligen i enlighet med
konsumentprisindex. Reglering ska göra retroaktivt sedan beslut om 500 kr/dag togs.
• NRF ska ändra fokus och användning av resurser från att i första hand prioritera höjning
av arvode till att istället anordna utbildning och säkerställa nämndemännens säkerhet.

Nacka 2022-03-11
Styrelsen
Nämndemannaföreningen vid Nacka Tingsrätt

3. Nämndemännensersättningar behöver höjas
Motionär: Styrelsen, Nämndemannaföreningen vid Nacka Tingsrätt.
Motionärerna konstaterar att det är brister i representativitet i sammansättningen av
nämndemän, eftersom dagens nämndemän är betydligt äldre än genomsnittet i
befolkningen. En viss föryngring skulle eventuellt kunna åstadkommas om de
yrkesverksamma får full ersättning för sin inkomstförlust, eftersom förlorade pensions- och
semesterförmåner inte ingår i dagens system. I utredningen Framtidens Nämndemän
framhölls att det vore bättre om förlusten av pensions- och semesterförmåner betalades ut
i form av ett procentuellt påslag på ersättningen för inkomstförlusten, ett påslag om 15
procent föreslogs.
Motionärerna framhåller också att arvodet bör vara en ersättning för kostnader som kan
uppkomma med anledning av tjänstgöringen i domstolen och inte ersättning för en
arbetsinsats, d.v.s. själva tjänstgöringen. Arvodet borde följa konsumentprisindex, om detta
hade gjorts skulle arvodet idag vara 830 Skr.
Motionärerna föreslår
• NRF ska verka för att yrkesverksamma nämndemän erhåller ersättning för både
förlorad arbetsinkomst och förlorad pensions- och semesterförmåner.
• NRF ska verka för att nämndemännen samtliga arvoden regleras årligen i enlighet
med konsumentprisindex. Reglering ska göras retroaktiv sedan beslut om 500
Skr/dag togs.
• NRF ska ändra fokus och användning av resurser från att i första hand prioritera
höjning av arvode till att istället anordna utbildning och säkerställa
nämndemännens säkerhet.
Förbundsstyrelsens yttrande
FS delar motionärernas uppfattning att ersättningen till nämndemän borde höjas. FS har i
dialog med DV diskuterat nivån på ersättningarna till nämndemän. I överläggningar med
justitieutskottens olika partigrupper har också nivån på ersättningarna diskuterats. FS
kommer att fortsätta att arbeta för bättre ersättningar för nämndemän inom ramen för det
befintliga systemet. Det är t.ex. höjt arvode till 1 000 Skr, arvodet för halvdag tas bort,
arvodet ska vara pensionsgrundande, höjt resebidrag. Motionären föreslår nya principer för
beräkning av ersättning till nämndemän. Flera av reglerna som motionären vill förändra
kräver beslut av riksdagen eller av regeringen. En möjlig väg att påverka är att nämndemän
via de partier som de tillhör aktivt t.ex. via motioner kan verka för bättre ersättningar. Vid
förbundsstämman 2020 antog stämman den Strategiska Agendan. Den har fokus både på
arvoden, utbildning och nämndemännens säkerhet. Den föreslagna verksamhetsinriktningen
för kommande period 2022-2024 har samma strategiska inriktning.
Förbundsstyrelsens föreslår Förbundsstämman
att anse motionen besvarad

4. I dialog med de politiska partierna stärka urvalssystemet till nämndemän
Motionär: Hans-Ove Görtz, medlem i Kalmar-Ölands Nämndemannaförening
Motionen har behandlats vid styrelsemöte i Kalmar-Ölands Nämndemannaförening och
föreningen står bakom motionen.
Motionären har uppfattat att det uppstått brister i hur personer väljs inom partierna för att
bli föreslagna som nämndemän. Nämndemannasystemet är en viktig del av
rättsvårdssystemet med ett stort samhällsengagemang från nämndemännen. NRForganisationen måste medverka till att förtroendet för de enskilda personerna som är
utsedda till nämndemän upprätthålls.
Motionären föreslår
Att NRF:s styrelse får i uppgift att i dialog med de politiska partierna ta upp frågor om att
stärka urvalssystemet till nämndemän genom
Att jämställa nominering och urval till nämndemän med de politiska uppdragen i en
sammanhållen process
Att göra det vid samma tidpunkt
Förbundsstyrelsens yttrande
I organisationen har frågan om att stärka urvalssystemet diskuterats, både i FS och i
lokalföreningarna. Brister har uppmärksammats, som kan leda till att mindre lämpliga
nämndemän utses. FS delar motionärens uppfattning att frågan behöver aktualiseras och
processen förstärkas. Den behöver dock intensifieras där processen kan påverkas. Det är i
samverkan med de lokala och regionala partiorganisationerna och inte med DV som dialogen
om att stärka urvalssystemet ska göras.
De kommunala och regionala förtroendeuppdragen kan eller bör inte likställas med uppdrag
som nämndeman. Uppdraget som nämndeman är ett offentligt förtroendeuppdrag.
Riksdagen beslutat om skilda mandatperioder för valen till riksdag, kommun och regioner i
förhållande till valen av nämndemän. Nämndemannen ska i sin aktiva roll lämna sin politiska
uppfattning utanför domstolen. Val av nämndemän ska ha en allsidig sammansättning och
återspegla strukturen hos den vuxna befolkningen, avseende, kön, ålder, etnisk bakgrund
och yrke. Det ska följas av de nominerande organen. För att bättre åstadkomma en
representativ sammansättning, har det införts en möjlighet för icke medlemmar i ett politiskt
parti att visa intresse och bli nominerade.
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämma
Att avslå motionen

Motion 5: könsneutral benämning

Undertecknad tjänstgör sedan januari 2020 som nämndeman i Varbergs tingsrätt. Har starkt upplevt
behov av ändring av titel till könsneutral benämning.
Ett avsevärt större antal kvinnor tjänstgör vid Sveriges Domstolar jämfört vid tiden då nämndeman
blevbenämning på tjänsteutövaren som vanligtvis då var en man.
Syftet är att som förtroendevald i uppdraget representera och verka för en jämlik rättssäker
rättsprocess.
Sedan flera år tillbaka har det aktualiserats direkta ändringar eller förslag på ändringar i
titulering/yrkesbeteckningar inom flera yrkesgrupper i Sverige.
Härmed föreslås NRF:
-att med ovan motivering för ökad jämställdhet i benämning av yrkesbeteckningar och funktioner
inom
Domstolsverket, utreda, föreslå och presentera förslag på könsneutral benämning gällande
nämndeman
och därmed ta frågan vidare till Domstolsverket.
Vänliga hälsningar Lisbeth Andersson
Styrelsens yttrande:
Styrelsen i Göteborgsregionens Nämndemannaförening har tagit emot motionen signerad Lisbeth
Andersson och lämnar härmed följande yttrande.
Styrelsen noterar att det finns många samhällsbärande yrken och uppdrag för vilka det av några av
dessa över tid har skett en förändring gällande titlar. Alltjämt finns det fortfarande många yrken och
uppdrag som inte har genomgått förändringar av den typ som motionären beskriver beträffande
titel. Exempel på sådana yrken och uppdrag är rådman, talman, brandman, polisman, sjuksköterska,
med flera.
Motionen behandlades på årsmötet för Göteborgsregionens Nämndemannaförening med den 10
mars 2022. Årsmötet ser inte behovet som lyfts i motionen och beslutade därför att avstyrka
motionen och överlämnar den till Nämndemännens Riksförbunds årsstämma att fatta beslut.

5. Könsneutral benämning
Motionär
Lisbeth Andersson, medlem i Göteborgsregionens Nämndemannaförening
Motionen har behandlats på årsmötet för Göteborgsregionens Nämndemannaförening.
Årsmötet har beslutat att avstyrka motionen och överlämnar den till NRF:s stämma att
besluta.
Motionären menar att det finns behov av ändring av titeln Nämndeman till en könsneutral
benämning.
Motionären föreslår
Att NRF ska föreslå Domstolsverket att utreda, föreslå och presentera förslag på könsneutral
benämning gällande nämndemän.
Förbundsstyrelsens yttrande
FS uppfattar motionärens förslag som ett likvärdigt jämställdhetstänkande, vilket FS anser
positivt. Titeln Nämndeman är vedertagen och dess betydelse som titel har vidgats och följt
samma utveckling som ett flertal andra titlar, t.ex. undersköterska och sjuksköterska. Om
motionärens förslag skulle genomföras krävs flera ändringar i gällande lagstiftning där det
vedertagna begreppet inkluderar könsneutralitet.
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman
Att avslå motionen

Tillbaka till innehållsförteckning

Styrelsens förslag till förbundsavgift 2023-2024.
Förbundets stadgar inleds med denna ändamålsparagraf.
”DETTA ÄR NRF
Nämndemännens Riksförbund, NRF, är en svensk intresseorganisation för anslutna nämndemän och
jurymän. Dess säte är i Stockholm.
Vi nämndemän vill, genom NRF,
- företräda nämndemän, anslutna medlemsföreningar och direktanslutna medlemmar i för oss
gemensamma frågor
- påverka politiska organ och andra beslutsfattare för att hävda nämndemännens intressen
- värna demokratiska värden och alla människors lika värde i vårt uppdrag.
NRF är en självständig, oberoende, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.”

Styrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att förbundsavgiften för föreningsansluten medlem 2023-2024 ska vara oförändrade 150 kr per år
att förbundsavgiften för direktansluten medlem 2023-2024 ska vara 250 kr per år.

Tillbaka till innehållsförteckning

Styrelsens förslag till
Beslut om arvoden, traktamenten och andra ersättningar till förbundets styrelse och andra funktionärer

Senaste förbundsstämman beslutade att ge styrelsen ett årsarvode på totalt ett prisbasbelopp att
fördelas mellan ledamöterna. Arvodet bygger på värdet av Skatteverkets prisbasbelopp.

Arvodet till styrelsen föreslås vara oförändrat, ett prisbasbelopp och vid förrättningar på annan ort som
kräver övernattning ska traktamente kunna erhållas. Likaså ska även bilersättning kunna erhållas när
det är att föredra framför kollektiva färdmedel.

Styrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att styrelsen för 2022-2023 erhåller ett gemensamt årsarvode på totalt ett prisbasbelopp att fördelas
inom sig
att vid förrättning på annan ort som kräver övernattning ska traktamente kunna erhållas enligt
Skatteverkets regler om skattefritt belopp med avdrag för erhållna måltider
att när bil krävs för att fullfölja en förrättning ska bilersättning utbetalas i enlighet med Skatteverkets
regler om skattefritt belopp

Tillbaka till innehållsförteckning
2022-04-24

Nämndemännens Riksförbunds (NRF) Verksamhetsplan (VP) samt
verksamhetsinriktning för kalenderåren 2022–2024.
1. Allmänt
De svenska demokratiska institutionerna är skapade för att bevara folkets inflytande och insyn
över landets styre. Fundamentet för vårt demokratiska system vilar på tre grundpelare; fria
val, det fria ordet och ett självständigt rättsväsende som skall vara fristående från de som för
stunden har den politiska makten. Alla tre pelare måste vara starka för att ett land skall kunna
kalla sig demokratiskt. Demokratin är inte en gång för alla given. Den måste försvaras i varje
läge och i varje tid. NRF arbetar för att ett starkt och oberoende nämndemannasystemen som
ges en given plats i vårt rättssystem och att nämndemännen därmed bidrar till att stärka
demokratin i vårt land.
Nämndemannasystemet har genom århundranden utvecklats och förändrats, för att i dag
utgöra en grundförutsättning för domstolarnas dömande verksamhet. Nämndemännen är en
garant för domstolarnas oberoende, ger medborgarna insyn och säkerställer domstolarnas
folkförankring.
NRF:s övergripande uppgift är att tillvarata nämndemännens gemensamma intressen. Detta
åstadkoms bland annat genom att NRF identifierar, synliggör och lyfter upp frågor som är av
gemensamt intresse för nämndemännen och därefter på olika sätt försöker åstadkomma en
förändring.
Det sker bland annat genom att påverka politiker och andra beslutsfattare vilket kräver
uthållighet och resurser. Aktiva lokalföreningar i positivt samspel med resursstarka
företrädare på nationell nivå, är den bästa vägen till framgång i våra gemensamma
fokusfrågor.
Av särskild vikt är att NRF arbetar för att stärka allmänhetens förtroende för oss som
institution. Medborgarna skall känna att de kan lita på vårt omdöme och att nämndemännen
bidrar till att rättvisa domar utdöms.
2. Utmaning
Dessvärre finns det vissa aktörer och negativa krafter i samhället som stundtals ger uttryck för
sitt ogillande av nämndemannasystemet. Oftast bygger dessa negativa uppfattningar på
okunskap kring nämndemannasystemets former och arbetssätt. Olyckligt nog händer det
dock, vid ett fåtal tillfällen, att enskilda nämndemän gör sig skyldiga till; jäv, bedrägerier,
olämpligt uppträdande eller brottslighet. I dessa fall innebär det att våra motståndare, ges
argument för att; ”avskaffa hela nämndemannasystemet”. NRF kan inte nog understryka
vikten av att alla nämndemän uppträder föredömligt och lever upp till det stora förtroendet
som allmänheten gett oss i detta så viktiga offentliga förtroendeuppdrag. Medborgarna har
gett de enskilda nämndemännen mycket stor makt och befogenheter. Med denna makt följer
även ett stort ansvar som vi självfallet måste göra vårt yttersta, för att leva upp till.
3. Ledning, ekonomi och organisation
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Med de gemensamma stadgarna som grund bildar NRF en intresseförening. Medlemskap i
NRF skall i första hand ske via den lokala nämndemannaföreingen där man tjänstgör. Även
individuellt direktmedlemskap kan erhållas. Särskilt ska det då beaktas om det inte finns
någon tillgänglig lokalförening ansluten till förbundet.
Lokalföreningarna är kopplade till en tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt eller kammarrätt el
dyl. Samtliga domstolar är egna självständiga myndigheter med en egen myndighetschef
utsedd av Regeringen. Domstolarna är således underställda Regeringen.
Domstolsverket (DV) är även den en egen självständig myndighet. DV:s roll och uppgift är att
stödja, ge service och samordna (verksamhet och ekonomi) mellan de olika domstolana. DV
har dock inget mandat att ge uppdrag eller ge ut föreskrifter till domstolarna eller NRF.
NRF är inte underställd DV. Trots det har NRF och DV ett ”Samverkansavtal”, som reglerar
NRF:s statliga anslag. NRF:s andra större inkomstkälla är medlemsavgifter och är beroende
av intäkterna från de betalande medlemmarna i lokalföreningarna. Dessa två intäktskällor
tillsammans resulterar i NRF:s totala intäkter.
Sammantaget är det ekonomiska utrymmet starkt begränsat och förbundsstyrelsen tvingas
ständigt till prioriteringar och avvägningar för att få balans mellan NRF:s uppgifter och
resurser.
Förbundsstämman väljer vartannat år förbundsstyrelse som består av 9 ordinarie ledamöter
och tre ersättare. Förbundsstämman väljer särskilt förbundsordförande, vice
förbundsordförande, förbundssekreterare och förbundskassör. Förbundsstyrelsen är en så
kallad ”ideellt arbetande styrelse”, där beslut som fattas, oftast omsätts genom
styrelsemedlemmarnas eget arbete och tid.
Under kommande mandatperiod kommer förbundsstyrelsen att anpassa och balansera
ambitionsnivån i styrelsearbetet med hänsyn till givna resurser samt ytterligare tydliggöra
prioriteringar och avvägningar. Detta innebär sannolikt att utvecklingskraften i NRF kan
komma behöva begränsas.
Förbundsstyrelsens kansli bemannas och anställer, från och med 2022-06-01, en person om 20
timmar per vecka. Detta är en utökning med 5 timmar från tidigare mandatperiod. Tidigare
kanslipersonal går i pension och NRF inrättar en halvtidstjänst. NRF blir således arbetsgivare
för denna person. Förhoppningsvis kan förbundsstyrelsen och lokalföreningarna därmed ges
ytterligare stöd och service. På sikt bör det administrativa stödet öka ytterligare. För att detta
skall ske krävs att särskilda medel tillförs från Regeringen via Domstolsverket.
Förbundsstyrelsen planerar att sammanträda (fysiskt eller digitalt) ca 4-6 gånger per år.
Antalet styrelsesammanträden bör minska i antal och även kunna förläggas på vardagskvällar.
Den digitala utvecklingen har inneburit att många av förbundsstyrelsens sammanträden kan
genomföras digitalt. Vidare kommer även kompetensutvecklande aktiviteter för
förbundsstyrelsen inplaneras. Mötena bereds av förbundsordföranden och kansliet i nära
samverkan.

4. Strategiska Agendan - fem fokusfrågor.
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Syftet med den Strategiska Agendan har varit att tydliggöra och inrikta samt prioritera arbetet
i NRF:s (organisation, personal, ekonomi, ambitionsnivå mm). Det ekonomiska utrymmet är
starkt begränsat och förbundsstyrelsen tvingas ständigt till prioriteringar och avvägningar för
att få balans mellan NRF:s uppgifter och dess resurser. Detta gäller särskilt i
utvecklingsfrågor.
De fem fokusfrågorna som tillsammans bildar den Strategiska Agendan är: ersättningar- och
arvoden, ökad rekryteringen till NRF, utbildningsfrågor, hat/hot/våld/säkerhet samt
opinionsbildning. Den Strategiska Agendan kommer även under den kommande
mandatperioden utgöra grunden för förbundsstyrelsens beslut och avvägningar.
5. Medlemmar och medlemsutveckling
Av landets totalt 10 000 nämndemän är knappt 3000 anslutna till NRF. NRF består av nio
regioner med totalt 49 lokalföreningar, spridda över hela landet. NRF:s kärnverksamhet sker
till stor del i de lokala föreningarna. Dessa gör ett mycket gediget och uppoffrande arbete för
våra medlemmar. Lokalföreningarna är en grundförutsättning för rekrytering av nya
medlemmar samt för att genomföra kompetensutveckling. Vidare är de lokala arbetsmiljö och säkerhetsfrågorna också av stor vikt för lokalföreningarna att driva. I flera av regionerna
erbjuds, genom god samverkan mellan föreningarna, högkvalitativa seminarier och
utbildningar. Ett medlemskap i lokalföreningen/NRF innebär dessutom att man som
nämndeman automatiskt är tilläggsförsäkrad i Folksam (olycka, hot, psykologhjälp mm).
Målet för 2022–2024 är att det skall finnas en lokalförening i varje domkrets. Av bland annat
ovanstående skäl är det viktigt att nämndemannaföreningarna lyckas rekrytera fler
nämndemän till lokalföreningen. Utan tvekan skulle fler medlemmar ge lokalföreningarna
och NRF:s styrelse avsevärt större handlingsfrihet och stärka dess mandat. NRF skulle till
exempel ges större styrka i samband med argumentationen av våra gemensamma frågor.
Målet att uppnå 3500 medlemmar 2022 och i en nära framtid 5000 medlemmar, torde vara
högst möjligt. Rekryteringsarbetet via lokalföreningarna är helt avgörande för om NRF skall
lyckas med att uppnå 5000 medlemmar. Förbundsstyrelsen uppmanar därför alla
lokalföreningar att försöka öka medlemsantalet. Denna fråga är strategiskt mycket viktig
för NRF om vi skall nå framgång i våra fokusfrågor.
6. Opinionsbildning och kommunikation
Den interna och externa informations- och opinionsverksamheten har en särskild stor
betydelse i NRF:s arbete. NRF har under den gångna mandatperioden genomfört ett förändrat
arbetssätt avseende opinionsbildning, syftande till att lättare få gehör och uppmärksamhet
kring NRF:s fokusfrågor. NRF har beslutat att införa ett mera proaktivt arbetssätt. NRF:s
avsikt är att hellre agera än att parera och när rätt tillfällen erbjuds ta initiativet i för oss
viktiga frågor. Det kan till exempel ibland innebära att språkbruk och tonläge stundtals
medvetet höjs. NRF har frekvent förekommit i ett stort antal olika media och fått stort
genomslag för NRF:s åsikter samt kunnat bemöta direkta påhopp och angrepp på
nämndemannasystemet. Den fortsatta och omfattande satsningen på opinionsbildning under
kommande mandatperiod kan komma att behöva reduceras på grund av resursbrist.
NRF kommer att fortsätta ge ut tidningen ”Nämndemannen” med fyra nummer per år. NRF
är mycket nöjda och stolta över tidningen. Förbundsstyrelsen arbetar på att återigen kunna
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dela ut tidningen till medlemmarnas hemadresser. Nämndemannen går även fortsättningsvis
kunna läsas på hemsidan.
Vidare spelar NRF:s hemsida (www.nmrf.se) en stor roll i NRF:s interna och externa
opinionsarbete samt kommunikation. En större satsning på att modernisera hemsidan
påbörjades under december 2021 och den nya hemsidan förväntas kunna tas i bruk under
våren 2022. Alla medlemmar uppmanas att regelbundet besöka hemsidan för att ta del av
aktuella frågor och deltaga i debatten kring nämndemannafrågor.
Facebook har ett enormt stort genomslag och når många följare mycket snabbt.
Förbundsstyrelsen uppmanar därför alla nämndemän att följa och aktivt deltaga i debatten på
NRF:s Facebook-sida.
Nyhetsbrev ges regelbundet ut efter förbundsstyrelsens styrelsemöten. Nyhetsbreven kommer
i den kommande perioden att skickas ut på mejl i samma omfattning som tidigare. Det är dock
viktigt att alla lokalföreningar verkligen läser informationen i nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet är i
första hand ställt till den lokala nämndemannaföreingen som sedan själva i tillämpliga delar
informerar sådant som berör medlemmarna i föreningen.
7. Överklagandenämnden
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av
domstolsbeslut om entledigande och/eller avstängning av nämndemän. Nämnden har sitt
kansli hos Kammarrätten i Sundsvall. NRF representeras av förbundsordföranden och vice
förbundsordförande är ersättare i nämnden. Tillsättning sker efter ett Regeringsbeslut.
Nämndens beslut går inte att överklaga och är prejudicerande. NRF:s deltagande i
överklagandenämndens beslut är därför av stor betydelse för att bevaka nämndemännens
rättssäkerhet.
Dessvärre ökade antalet anmälda fall kraftigt under 2021. Denna trend är mycket oroväckande
och en preliminär analys pekar på att: urval, rekrytering och utbildning av nämndemän måste
ses över. Vidare bör alla nämndemän reflektera djupare över vad och hur man formulerar sig
på sociala medier. NRF har framfört till Domstolsverket att ett statistikregister bör inrättas för
att objektivt kunna klarlägga orsakerna till avstängningar och/eller entledigande. Därefter kan
åtgärder vidtas. Antalet fall av avstängningar och/eller entledigande samt ärenden i
överklagandenämnden måste reduceras kraftigt under 2022, för att inte
nämndemannasystemets trovärdighet ska riskera att minska.
8. Ordförande- och kassörs konferens
En ordförande- och kassörskonferens genomfördes digitalt 2022-01-26. Konferensen togs
emot mycket väl och deltagna uttryckte önskemål om att konferensen skall upprepas.
En ordförande - och kassörskonferensen planeras att genomföras 2023.

9. DOV-konto (kompetensutvecklingskonto för lokalföreningarna)
NRF har i sin anslagshemställan till Domstolsverket (DV) för verksamhetsåret 2022 glädjande
fått gehör för en utökning av anslaget till NRF. I första hand kommer det ske en utökad
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satsning på lokalföreningarnas verksamhetsutveckling, resurser till Regionombuden,
möjliggöra besök från förbundsstyrelsen till lokalföreningarna mm. Förbundsstyrelsen hoppas
därmed att detta positivt kan påverka arbetet med att rekrytera nya medlemmar.
Sökta medel för aktiviteterna ska syfta till att nämndemän på ett bättre sätt skall förstå och
verka i det svenska rättssystemet. För att höja kompetensen hos nämndemän erbjuds
föreningarna att söka bidrag till studieresor inom rättsväsendet och att anlita föreläsare.
Aktiviteterna ska rymmas inom ramen för nämndemannauppdraget och studieresor ska
genomföras inom Norden. Samtliga lokalföreningar uppmanas att ansöka om bidrag hos NRF
kansli. Ett underutnyttjande på DOV-kontot måste tyvärr återbetalas till DV vid
verksamhetsårets slut. Därför är det viktigt att hela anslaget används. Förbundsstyrelsen
kommer under mandatperioden uppmuntra lokalföreningarna att öppna upp för att moderna
metoder såsom digitala möten mm i större utsträckning används. Särskilt i regioner som har
långa resvägar till de olika arrangemangen, är digitala möten ett bra sätt att kunna erbjuda alla
medlemmar kompetensutveckling.
Regler och anvisningar för ansökan återfinns på hemsidan och/eller kansliet.
På uppdrag av Domstolsverket administreras bidraget av NRF. Efter skriftlig ansökan fördelas
bidragen till nämndemannaföreningarna, oavsett om föreningen är ansluten till NRF eller inte.
Ansökan skall ske före det att aktiviteten genomförs.
10. NRF- konto
NRF arbetar för att Sverige ska ha omdömesgilla och kunniga nämndemän som deltar i
samhällsdebatten och är välorienterade i dagens samhälle. För det ändamålet anslår NRF
medel i NRF:s budget. Summan fördelas efter ansökan till de 49 NRF- anslutna föreningarna.
Bidraget skall underlätta till medlemsrekryterande aktiviteter och ses som ett bidrag till
föreningarnas verksamhetsutveckling. Samtliga lokalföreningar uppmanas att ansöka om
bidrag hos NRF kansli.
11. Nämndemännens dag 11:e Maj
Förbundsstyrelsen har beslutat att den 11 maj är ”Nämndemännens Dag”. Det är den dagen
som ENALJ (European Network Associations of Lay Judges) bildades 2012.
Förbundsstyrelsen uppmanar alla lokalföreningar att genomföra någon intern och/eller extern
aktivitet i syfte att sprida kunskap om ”nämndemannasystemet”. Aktiviteterna styrs endast av
den egna fantasin i lokalföreningen.
12. Årets Nämndeman
NRF planerar att fortsätta med att årligen utnämna ”Årets Nämndeman”. Utmärkelsen har
delats ut två gånger och har fått stor uppmärksamhet i media. Utmärkelsen delas ut i maj
månad. Den positiva media rapporteringen har bidragit till att sprida kunskap kring
nämndemannasystemet och därmed bidragit till att öka nämndemännens status mm.

13 ENALJ
European Network Associations of Lay Judges (ENALJ) startades 2012 där arton länder i
Europa ingår. ENALJ sammanträder årligen. ENALJ har ett roterande ordförandeskap.
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Den i vissa europeiska länders negativa utvecklingen avseende det nationella rättssystemet,
visar hur viktigt det är att det svenska nämndemannasystemet värnas. Nämndemannasystemet
är en grundbult i den europeiska rättskipningen och är inte enbart ett svenskt fenomen. Det är
en oroande utveckling, att den demokratiska inblandningen i domstolarna begränsas, i vissa
europeiska länder. Maktmedlet som används för att begränsa demokratin är i som så många
andra sammanhang ekonomiska. Anslag skärs ner och med hänvisning till sparmål begränsas
nämndemännens insyn i domstolarna. Sverige uttrycker ibland kritik avseende
antidemokratiska tendenser runt om i Europa men även i Sverige finns starka krafter som vill
begränsa nämndemännens inflytande.
Mot bakgrund av detta är samarbetet mellan de europeiska nämndemannaförbunden mycket
viktigt
NRF Förbundsordföranden representerar NRF på ENALJ- mötet i Poznan i Polen, 2022-0513--15. ENALJ har aviserat att de väsentligt vill utöka ambitionen och därmed göra
omfattande förändringar i stadgarna samt utöka mandatet till att även omfatta forskning och
utveckling. NRF har ställt sig avvisande till dessa förslag, främst betroende på resursbrist
inom förbundsstyrelsen och utökade kostnader mm. NRF Förbundsordförande framförde den
svenska ståndpunkten vid ENALJ-mötet i Poznan 2022-05-10—15.
14. Sammanfattning
NRF:s uppgift är att tillvarata nämndemännens gemensamma intressen. Detta åstadkoms
bland annat genom att NRF identifierar, synliggör och lyfter upp frågor som är av gemensamt
intresse för nämndemännen och därefter på olika sätt försöker åstadkomma en förändring.
Det sker också bland annat genom att påverka politiker och andra beslutsfattare vilket kräver
uthållighet och resurser. Aktiva lokalföreningar i positivt samspel med resursstarka
företrädare på nationell nivå, är den bästa vägen till framgång i våra gemensamma
fokusfrågor.
Av särskild vikt är att NRF arbetar för att stärka allmänhetens förtroende för oss som
institution. Medborgarna skall känna att de kan lita på vårt omdöme och att nämndemännen
bidrar till att rättvisa domar utdöms.
Förbundsstyrelsen är en så kallad ”ideellt arbetande styrelse”, där beslut som fattas, oftast
omsätts genom styrelsemedlemmarnas eget arbete och fritid.
Under kommande mandatperiod kommer förbundsstyrelsen att anpassa och balansera
ambitionsnivån i styrelsearbetet med hänsyn till givna resurser samt ytterligare tydliggöra
prioriteringar och avvägningar. Detta innebär sannolikt att utvecklingskraften i NRF kan
komma behöva begränsas.
Rekryteringsarbetet via lokalföreningarna är helt avgörande för om NRF skall lyckas med att
samla minst 5000 medlemmar. Förbundsstyrelsen uppmanar därför alla lokalföreningar att i
försöka öka medlemsantalet. Rekryteringsfrågan är strategiskt mycket viktig så att framgångar
skall vara möjligt att uppnå i NRF:s övriga fokusfrågor.
Förbundsstyrelsen önskar med denna verksamhetsplan/verksamhetsinriktning, översiktligt
beskriva hur NRF:s organisation och arbetssätt bör genomföras under åren 2022-2024.
NRF vill och kräver att:
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•
•
•
•

bli sedda
bli accepterade
bli efterfrågade
bli tillfrågade

NRF är en erfaren och professionell intresseorganisation med ett stort kunnande och med en
bred uppslutning bland nämndemännen i Sverige.
Förbundsstyrelsen önskar alla lokalföreningar: lycka till.

Stefan Blomquist
Förbundsordförande
Nämndemännens Riksförbund

Adress:
Ågatan 15 C, 749 35 Enköping

Telefon:
0730-47 24 00

E-post:
kansli@nmrf.se

Bankgiro:
5360-9855

Org.nr.
802010-5998

Tidningen Nämndemannen
Ågatan 15 C, 749 35 Enköping

Hemsida:
www.nmrf.se

Tillbaka till innehållsförteckning

Valberedningens förslag till
NRF Förbundsstämma 2022
Förbundsordförande
Vice Förbundsordförande
Förbundssekreterare
Förbundskassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Stefan Blomquist
Linda Ingvarsson
Roine Hangvar
Karin Einarsdotter-Carlén
Jon Essebro
Margaretha Holmlund
Susann Stambolidou Tellebo
Birgitta Carlstedt
Lennart Jonsson

Södertörns nf
Hässleholms
Stockholms FR
Örebro läns nf
Umeå nf
Sundsvalls nf
Upplands nf
Västmanlands nf
Göteborgsregs nf

Revisorer:
Lars Lassinantti
Hans Strandberg
Björn Sandvall

Luleå nf
Luleå nf
Halmstad nf

Ordinarie & Omval
Ordinarie & Omval
Ordinarie & Omval

Ersättare
Ersättare
Ersättare

Gerd Niemi
Lars Åke Henriksson

Karin Larses
Carl Oskar Fransson
Orvar Turegård

Luleå nf
Stockholms FR nf

Valberedning 2020-2022:
Anna Martin,
Jämtlands nf
Linda von Beetzen
Stockholms TR nf
Michael PB Johansson
Västmanlands nf
Nina Jonnerhag
Göteborgsreg nf

Daterat den 28 april 2022

Västmanlands nf
Jämtlands nf
HR Skåne-Blekinge

Omval
Nyval
Nyval (tidigare vice ordf)
Omval
Nyval (tidigare ers.)
Nyval ( tidigare sekr)
Nyval
Nyval
Nyval
Nyval
Nyval
Nyval

Ersättare & Nyval
Ersättare & Omval

Sammankallande för valberedning

