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Styrelsen för Upplands Nämndemannaförening avger härmed sin verksamhetsberättelse 
för 2018. 
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Medlemmar Föreningen hade 62 medlemmar den 31 december 2018. 
 
Upplands Nämndemannaförening har haft 6 protokollförda styrelsemöten under 2018. 
Årsmötet hölls den 13 februari och ordinarie styrelsemöten hölls den 13/2, 27/3, 15/5, 
11/9, 18/10, 0ch den 26/11. 
 
Vice ordförande Pirita Ouchterlony Simu har endast deltagit i det första styrelsemötet. 
Därefter har hon varit sjukskriven. Lars-Åke Nygren har även han deltagit i ett 
styrelsemöte och därefter varit sjukskriven. 
 
Den 27/3 hölls ett informationsmöte för Uppsala domstolars nämndemän tillsammans  
med domstolarnas personal, om den planerade ombyggnaden av domstolarnas lokaler. 
Nämndemannaföreningen, Domstolsverket, Uppsala Tingsrätt och Förvaltningsrätten i 
Uppsala och samtliga nämndemän vid Uppsala Tingsrätt och Förvaltningsrätten i 
Uppsala var inbjudna. 



 
Den 10/4 ”De våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige”. Författaren och 
journalisten Magnus Sandelin föreläser. Plats: Svea Hovrätt, Wrangelska palatset, Birger 
Jarls torg på Riddarholmen i Stockholm. 
Den 15/5 hade vi besök av polishunden Soda med hundföraren Benny Andersson (”VBH, 
Världens bästa hundförare”). Soda är en s.k. ”CSI-hund”, dvs. en 
brottsplatsundersökande hund som letar efter saliv, hår, blod och föremål som 
människor hanterat. Benny Andersson demonstrerade på plats i nämndmannarummet 
hur han jobbar med sin hund. Mycket imponerande och uppskattat. 
 
Den 13/9 gjorde Nämndemannaföreningen ett studiebesök på ungdomshem Bärby, 
utanför Uppsala. Vi fick en grundlig rundvandring och genomgång av verksamheten 
samt bjöds på lunch. 
 
Den 22/10 besökte Nämndemannaföreningen kriminalvårdsanstalten Storboda i 
Rosersberg. Vi började med en mindre föreläsning om säkerhetsnivå och verksamhet. 
Därefter fick vi en rundvandring ledd av en kriminalvårdare. 
 
Samtliga styrelsemöten har varit förlagda till Nämndemannarummet på Uppsala 
Tingsrätt. 
 
Styrelsen hade julfest den 4 december, på Träffpunkten. Ca 20 nämndemän deltog. 
 
Slutord: 
 
Uppsala tingsrätt och Förvaltningsrätt engagerar idag ca 200 nämndemän. Av dessa var 
endast ca 60 st. anslutna till Upplands Nämndemannaförening och NRF den 31/12 2018. 
Vid förra årsskiftet var drygt 90 anslutna. En mycket alvarlig minskning och försvagning. 
Styrelsen tillsammans med vår web-ansvarige har arbetat för att nå ut och motivera 
nämndemän som har stått utanför att ansluta sig till föreningen. I samband med 
flyttning av nämndemannarummet har vi beslutat att information och anslag ska ske på 
föreningens hemsida. Vi arbetar nu för att få sidan mer aktiv och uppdaterad. 
Föreningen har nu efter en idé från Göteborgs Nämndemannaförening, låtit trycka upp 
visitkort med kontaktuppgifter, konto- och Swish-nummer.  
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