
 
 

 
 
 

 

 
 
Normalstadgar för lokalförening ansluten till NRF. Antagna 
vid förbundsstämma 2018, reviderade vid förbundsstämma 
2020-08-15 samt vid förbundsstämma 2022-05-22 
 

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.  

 
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.  
 
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.  
 
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.  

 
4. Verksamhet  

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

 



 
 

 
 
 

 

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

 
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. 

 
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.  
 
Valberedningens förslag skall senast i god tid före årsmötet presenteras för 
medlemmarna.  

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

9. Revisorer  
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 före årsmötet. 
Revisorerna ska till årsmötet avge berättelse för det gångna årets förvaltning 
och ekonomiska redovisning samt föreslå mötet att besluta om ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter.  

 
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. 
 
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  
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 tid som  
styrelsen har meddelat.  

 
11. Stadgeändring och dispenser  

Dessa normalstadgar för föreningar är antagna av NRF:s förbundsstämma 
2020-08-15 2022-05-21—22 och kan bara ändras av ny förbundsstämma.  
 
Tillägg till dessa stadgar, som inte står i strid med normalstadgarna, kan endast 
ske vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte efter förslag av styrelsen eller 
enskild medlem.  
 
Förslag till tillägg skall vara styrelsen tillhanda senast den tid som styrelsen har 
meddelat. Förslag till ändringar skall meddelas föreningens medlemmar genom 
handlingarna till årsmöte.  
 
Beslut om fastställande eller tillägg av stadgarna kan endast fattas om två 
tredjedelar (2/3) av föreningens närvarande medlemmar efter omröstning 
ansluter sig till förslaget. 
 
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 2023. 


