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 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
I enlighet med stadgarna får Jämtlands Läns Nämnde-
mannaförenings styrelse avlämna följande berättelse 
över verksamheten    2014- 01- 01 – 2014- 12 -31. 
 
 
STYRELSEN 
Lillemor Rydow   ordförande 
Bert Nyman   kassör 
Ann-Britt Widegren-Jonsson   vice ordförande 
Carl-Arne Åhlin   sekreterare 
Irene Carlsson   ledamot 
Tomas Svanström   ledamot 
Inger Jonsson   ledamot 
 
Ersättare 
Hasse Gustavsson 
Sven Vigren 
 
REVISORER    Ersättare 
Elsy  Johansson               Rolf G. Svedberg                                                                       
Torbjörn Olsson    
 
 
VALBEREDNING 
Ritva Swemark 
Torsten Jonsson  Sammankallande 
 
SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden. 
 
ÅRSMÖTET 
Den 11 mars hade Nämndemannaföreningen sitt årsmöte på Tingsrätten i 
Östersund. 
Styrelsen hade inbjudit Lagman Göran Ingebrand och Anders Ahlqvist 
kriminalkommissarie från Rikskrim som informerade om IT-brott. 
Lagman Göran Ingebrand fick ordet först och han informerade om 
verksamhetsmål och omloppstider samt inkomna och avgjorda mål.  
 
Efter Ingebrands framförande var det dags för Anders Ahlqvist från 
Rikskriminalpolisen. Vi fick veta att typiska IT-brott är: Olaga hot, 
ofredande, sexuellt ofredande, förolämpningar, förtal och grovt förtal samt 



utnyttjande av barn under 18 år för sexuell posering. Vi fick också 
inledningsvis veta att 45% av Sveriges 2 åringar har använt internet. 90% 
av sexåringar är internetanvändare  och att 65% kopplar upp sig via 
mobila enheter samt att 93% av alla 15 åringar har en smart mobil. Är 
det så konstigt att brott via nätet ökar när man ser denna statistik? 
 
MEDLEMSAKTIVITETER    
18 september reste 24 medlemmar från Tingsrätten till vår norska 
motsvarighet i Trondheim. Styrelsen ordnade med fika på bussresan dit 
och väl där framme intogs det lunch på ett förbeställt ställe. Därefter 
begav vi oss till Tingsrätten. Där emottogs vi av ett glatt gäng som 
informerade oss om hur det fungerade där med domstol, polis, åklagare 
och ansvarig för Vittnesstöd. En mycket givande och intressant dag. 
 
JUBILEUMSFESTEN  
Jubileet firades på Östersunds Tingsrätt den 12 november och man 
började med mingel i foajén och föreningens ordförande, Lillemor Rydow,  
hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till de inbjudna gästerna,  
förbundsordföranden, Lars Lassinantti,  föreningens första ordförande Per-
Ove Öberg, Lagmännen Lars-Olof Andersson och Göran Ingebrand.  Efter 
avslutat mingel togs hissen upp till "festlokalen" där styrelsen dukat upp 
festborden. Man åt och drack och det hölls trevliga tal.  
 
AVTACKNING 
Elsy Johansson, som varit nämndeman sedan 1989, avtackades på 
jubileumsfesten för lång och trogen tjänst med diplom undertecknat av 
förbundets ordförande Lars Lassinantti. 
     
            
SLUTORD 
Vi kan se tillbaka på ett år där vi inte haft så många aktiviteter, mycket på 
grund av planerandet av jubileumsfesten men också för att det varit dåligt 
med tid. 
Vi har ett bra samarbete i styrelsen och vårt samarbete med lagmannen 
för tingsrätten, Göran Ingebrand och hans medarbetare har återigen 
fungerat mycket bra. Vi uppskattar mycket att lagmannen ställer upp och 
besöker våra möten för att informera oss om olika händelser som tilldrar 
sig i huset.  
I år är det återigen dags för kongress och denna gången hålls den i 
Örebro. Tyvärr nådde vi under verksamhetsåret 2014 inte upp till 100 
medlemmar utan kan konstatera att det var 87 nämndemän som betalade 
sin föreningsavgift. Då vi inte nådde 100 medlemmar får vår förening bara 
representera med ett ombud på kongressen.  
Angående nämndemannautredningen är kraven i huvudsak uppfyllda. Det 
krångliga och dåligt utredda förslaget om införande av en fri kvot har som 
NRF begärt hänvisats till en ny utredning.  



Förbundet har stöttat kraven på bättre och obligatorisk utbildning och den 
blir nu obligatorisk fr o m 2016. Det är ju bra men vi kan också, tyvärr, 
konstatera att det inte nämns något om en höjning av dagens låga 
ersättningar till nämndemännen. Förbundet lär återkomma i denna fråga. 
 
Då det är ny mandatperiod (dock endast på ett år) ser vi med 
tillförsikt fram emot 2015 och att vi får in många nya medlemmar i 
föreningen.  
 
 
 
 
Östersund i februari  2014 
 
 
 
 
 
 
…………………..…….            ……………....……… ………………………. 
Lillemor Rydow            Inger Jonsson              Bert Nyman 
 
 
 
 
          …………………...……....                     ………….....………......… 
            Irene Carlsson                                   Carl-Arne Åhlin                                    
 
 
 
 
      ……………………............……                             …………....…….....……… 
     Ann-Britt Widegren- Jonsson                  Tomas Svanström                                                      
   
   
  
 

                   
  
 
 



 
 
   
            DAGORDNING 

 
 
 

1 Årsmötets öppnande 
2 Val av funktionärer för årsmötet 

a Ordförande  
b Sekreterare 
c Två justerare tillika rösträknare 

3 Fastställande av röstlängd 
4 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
5 Ekonomisk redovisning 
6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
7 Revisionsberättelse 
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och 

ersättare 
10 Val av  

a   Ordförande på ett år 
b   Ett fyllnadsval på 1 år 
c   3 styrelseledamöter på två år 
c   Två ersättare på 1 år 

11 Val av 2 revisorer jämte två revisorsersättare (1 år) 
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 medlemmarna inlämnade förslag eller motioner 
17 Övriga frågor 
18 Mötets avslutning 
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