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Valberedning                                     Styrelsens beslut enligt årsmöte 2021: 
   Fredrik Sirland och Bengt Lindström. 
 
Medlemmar Föreningen hade 106 medlemmar den 31 december 

2021. 
 
Upplands Nämndemannaförening har haft 7 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 fokusoråden.   
 
De fem orådena är: 
 

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