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Utgiven av Nämndemannaföreningen vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

Kallelse till Nämndemannaföreningens
årsmöte den 9 mars 2017 kl 18.00
på Restaurang Tegeludden
Från kl 17.30 serveras en matig landgång, vatten eller lättöl samt kaffe och kaka.
Vår kontaktperson, rådmannen Nils-Olov Äng, kommer att informera om
aktuella frågor. Därefter vidtar traditionella årsmötesförhandlingar.
Senast den 6 mars vill vi ha din bindande anmälan till Bengt Nylander med epost till bengt.nylander@centerpartiet.se eller på telefon 070-617 3880.
Styrelsen avser att efter årsmötet skicka ut information till alla medlemmar om
de val som skedde på årsmötet samt om de aktiviteter som planeras under 2017.
Styrelsen efterlyser förslag på aktiviteter från er medlemmar!
Har du något som du tycker verkar spännande att få veta mer om?
Kontakta föreningens studieorganisatör Britt Synnerholm eller någon av oss
andra så kan vi kanske ordna med ett studiebesök eller en annan aktivitet.

Välkomna!

Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm
avger härmed sin berättelse för verksamheten 2016. Föreningen hade den 31
december 2016 totalt 240 medlemmar.

Styrelse
Styrelsen har under föreningens 21:a verksamhetsår haft följande
sammansättning: Bengt Nylander (ordförande), Erik Levlin (vice ordförande),
Håkan Björndahl (kassör), Anna-Lena Gemming (sekreterare), Britt Synnerholm
(studieorganisatör), Christina Huss (vice studieorganisatör), Jan Ersson
(ledamot), Anders Loosme (ledamot), Kjell Thorngren (ledamot).
Adjungerad redaktör: Saga Åshage.
Revisorer: Rigmor Wallin, Sven-Arne Lindblom. Revisorsersättare: Ulla
Nilsdotter.
Valberedning: Jan Ejme (sammankallande), Inger Schmiedhofer, Lars
Nordqvist.
Årsmötet 2016
Föreningens 20:e årsmöte ägde rum den 17 mars 2016 på Reataurang
Tegeludden. Ett 40-tal medlemmar deltog. Mötet valde Ulla Nilsdotter till
ordförande och Rigmor Wallin till sekreterare för årsmötet. Lars Åsberg och Bo
Erlandsson utsägs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Rådmannen Nils-Ove äng var inbjuden till årsmötet och höll ett intressant
anförande, bl. a. om den mer rigorösa säkerhetskontrollen av de av landstinget
utsedda nämndemännen.
Styrelsen har till medlemmarna distribuerat två utskick av informationsbladet
Vågskålen.
Styrelsen har under året haft sex protokollsförda sammanträden samt två möten i
samband med medlemsutskick.

Studiebesök, medlemsmöten
1. Den 9 maj anordnade föreningen en bussresa med studiebesök på Eånäs
behandlingshem.
2. Den 31 oktober anordnade föreningen ett medlemsmöte på Restaurang
Tegeludden. Förvaltningsrättens lagman Gudrun Antemar var inbjuden och höll
ett intressant föredrag om de utredningar som hon ansvarar och ansvarat för.
3. Den 14 november anordnade föreningen ett studiebesök på Södermalms
stadsdelsförvaltning. Deltagarna fick detaljerad information om förvaltningens
arbete, bl.a. om LVU.
Det planerade besöket under hösten på Nationellt Forensiskt Centrum (tidigare
SKL) i Linköping kom inte till stånd på grund av arbetsbelastningen där.
Styrelsen hoppas på att besöket ska kunna ske under 2017.
Styrelsen kommer att arrangera en bussresa med studiebesök i Jönköping, bl.a.
på Domstolsverket under våren.
Styrelsen planerar för ett studiebesök på Skatteverket under våren.

Slutord
Styrelsen överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse med den ekonomiska
redovisningen till årsmötet för granskning för granskning. Styrelsen tackar för
visat förtroende och uttrycker en förhoppning om att den styrelse som utses föe
2017 får medlemmarnas helhjärtade stöd-
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