Upplands Nämndemannaförening
Kallelse till årsmöte 2022

Upplands Nämndemannaförening kallar medlemmar samt nämndemän som önskar bli
medlemmar till årsmöte.
Tid: Onsdagen den 6 april, 2022 kl.18.30.
Plats: Tinget, Järnvägspromenaden 19, 753 21 Uppsala
Anmälan: kontakt@unmf.se eller sekreterare Susann Stambolidou Telllebo
feministsussi@hotmail.com. Vi vill ha din anmälan senast den 4 april.

Uppsala Tingsrätt samt Förvaltningsrätten i Uppsala län har två föreningar, samt
Enköping-Håbo nämndemannaförening. Du kan vara medlem i båda föreningarna. På så
sätt har du möjlighet att delta vid utbildningstillfällen och medlemsmöten som anordnas
av bägge föreningarna.
Dagordning för årsmötet samt övriga årsmöteshandlingar bifogas denna kallelse.

Vid årsskiftet 2021/2022 hade Upplands Nämndemannaförening 106 medlemmar av
totalt ca 200 nämndemän. Nu måste vi alla hjälpas åt att hålla i detta och engagera och
propagera för ytterligare fler medlemmar.
Nämndemans ersättning för en hel dag i förhandling är 500 kr. Den nivån har legat stilla
sedan 2007.
NRF jobbar för att du som nämndeman ska ha en rimlig ersättning. Idag är den inte det.
Vi i styrelsen för Upplands nämndemannaförening vill uppmana dig som ännu inte är
medlem att ansluta dig.
Under mötet bjuder föreningen på kaffe/te och smörgås.
Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

Medlemsavgiften för år 2021 är 250 kr varav 150 kr tillfaller Nämndemännens
Riksförbund (NRF) och 100 kr vår lokala förening.
Nämndemannaföreningens plusgirokonto: 662103-1.
Swish: 123 123 62 07
Glöm inte att ange ditt namn!

Dagordning för Upplands Nämndemannaförenings
årsmöte 2022-04-06
§ 1. Årsmötets öppnande.
§ 2. Val av mötesfunktionärer.

a) Ordförande för årsmötet.
b) Sekreterare för årsmötet tillika mötesreferent(er).
c) Två justeringspersoner tillika rösträknare.

§ 2. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
§ 3. Fastställande av 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.

Styrelsen föreslår oförändrad avgift 250 kr varav 150 kr tillfaller NRF och 100 kr
till Upplands Nämndemannaförening.

§ 15. Av styrelsen framlagda förslag.
§ 16. Av medlemmar inlämnade förslag.
§ 17. Övriga frågor.
§ 18. Mötets avslutning.

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Upplands Nämndemannaförening avger härmed sin
verksamhetsberättelse för år 2021.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör och Webansvarig
Webansvarig
Kassör
Sekreterare
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Leif Svensson
Anders Åresten
(Till 31/10) Anders Hammarstedt
(Från 1/11) Caroline Backlund
(Från 1/11) Eva Enskär
(Från 1/9) Susanne Stambolidou Tellebo
(Till 31/8) Agneta Lydig
Ylva Jansson-Grafling
Ellen Sonnenstein
Caroline Backlund

Ersättare
Ersättare

(Till 31/8) Susanne Stambolidou Tellebo
Aktar Zaman

Revisorer

(Till 31/10) Eva Enskär
Ingrid Nyberg
(Från 1/11) Gertie Gambe

Valberedning

Styrelsens beslut enligt årsmöte 2021:
Fredrik Sirland och Bengt Lindström.

Medlemmar

Föreningen hade 106 medlemmar den 31 december
2021.

Upplands Nämndemannaförening har haft 8 protokollförda styrelsemöten samt ett digitalt
årsmöte under 2021.
Årsmötet hölls den 6 maj. Plats ZOOM.
Aktiviteter under året har varit följande:
Den 11 maj firades Nämndemännens Dag och Anders Åresten tilldelades NRF’s
nyinstiftade pris Årets Nämndeman av förbundsordförande Stefan Blomqvist den 3 juni
utanför Uppsala Tingsrätt.
Den 23 september hade styrelsen en guidad stadsvandrning. Ett evenemang som vi skulle
utvärdera och se om det var intressant för övriga medlemmar i föreningen. Vår uppfattning
är att stadsvandringen var väldigt trevlig!
Innan nya restriktioner beslutades kunde föreningen bjuda in till julbord den 29 november
för ett 30-tal medlemmar. Detta verkade vara efterlängtat och mycket uppskattat.

Som så mycket annat handlade det mesta under året om hinder pga pandemin och
restriktioner. Det har inte varit möjligt att genomföra några studiebesök eller andra
evenemang.

Slutord:
Den nedåtgående trenden som vi har sett i antalet medlemmar lyckades vi bryta 2020. Det
är vi otroligt glada över. Av ca 200 nämndemän var 93 st anslutna till
nämndemannaföreningen och NRF vid årsskiftet 20/21. En ökning med över 100 %!
Vid årsskiftet 21/22 hade medlemsantalet ökat till 106 nämndemän.
För att vi ska lyckas med ambitionsnivån som NRF har ställt upp, är det viktigt att få mer
tyngd mot departement, DV domstolsverket och domstolar samt i media. Som vi tidigare
har annonserat har NRF i arbetet föreslagit att prioritera fem fokusområden.
De fem orådena är:
-

Ersättningar och arvoden
Rekrytering
Utbildning (grund- och fortsättningsutbildning)
Säkerhetsfrågor (hat, hot och våld)
Kommunikation (media och opinionsutbildning)

Leif Svensson

Anders Åresten

Agneta Lydig

Caroline Backlund

Ylva Jansson Grafling

Ellen Sonnenstein

Susanne Stambolidou Tellebo

Eva Enskär

Valberedningsförslag till årsmötet 2022
Ordinarie ledamöter
Leif Svensson
Anders Åresten
Ylva Jansson Grafling
Eva Enskär
Susann Stambolidou Tellebo
Caroline Backman
Agneta Lydig

omval 1 år ordförande
omval 2 år ledamot
omval 2 år ledamot
nyval 2 år kassör
nyval 1 år ledamot
har 1 år kvar ledamot
har 1 år kvar ledamot

Ersättare
Ellen Sonnenstein
Gertie Gambe
Erik Johansson

nyval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år

Revisorer
Ingrid Nyberg
Ove Engström

omval 2 år
nyval 1 år
Revisorsersättare

Mitra Khadijeh Hobehshoar

nyval 1 år

