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STADGAR
§ 1 Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm är en förening för nämndemän vid
Förvaltningsrätten i Stockholm.
Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intresse vad rör tjänstgöringen som
nämndeman vid Förvaltningsrätten samt verka för vidareutbildning och information i aktuella frågor.
Föreningen är partipolitiskt neutral.
§ 2 Medlem i föreningen kan den vara som är vald till nämndeman vid Förvaltningsrätten och är
godkänd att tjänstgöra. Medlemskapet är giltigt då fastställd avgift till föreningen erlagts. Den för
nästkommande kalenderår gällande avgiften fastställs av årsmötet. Medlemskapet upphör då
uppdraget som nämndeman vid Förvaltningsrätten upphör.
§ 3 Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas senast under mars månad.
Personlig kallelse ska skickas ut till medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika
rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Föredragning av årsberättelsen
7. Godkännande av årsberättelsen
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande för ett år
11. Val av högst 8 styrelseledamöter som utses för en tid av två år, varvid årligen högst fyra
ledamöter väljs.
12. Fyllnadsval om behov föreligger
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år
14. Val av tre personer till valberedningen varav en sammankallande
15. Fastställande av budget för nästkommande budgetår
16. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår
17. Medlemmarnas och styrelsens motioner till årsmötet
18. Årsmötets avslutande
Anm. Till punkt 10 och 11: . Styrelsen utgörs av ett udda antal ledamöter inklusive ordförande
och högst åtta ledamöter.
Anm. till punkt 13: Valbar till revisor och revisorssuppleant är medlem som erlagt sin årsavgift.
§ 4 Alla val vid årsmötet företas genom öppen omröstning om inte sluten omröstning begärs.
Motioner från medlemmarna ska inlämnas skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
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Styrelsens och medlemmarnas motioner samt styrelsens yttranden över medlemmarnas motioner
ska finnas tillgängliga för medlemmarna i skriftlig form på årsmötet.
§ 5 Extra årsmöte äger rum på kallelse av styrelsen eller då minst tio procent av medlemmarna
skriftligen yrkar därpå. Vid extra årsmöte ska endast de frågor förekomma som föranlett det extra
årsmötet. Kallelse till extra årsmöte utsänds senast en vecka före mötet.
§ 6 Föreningens löpande ärenden handläggs av styrelsen. På konstituerande styrelsemöte utser
styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och studieorganisatör. Styrelsen beslutar om
hur föreningens firma ska tecknas. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är
närvarande i beslutet.
Det åligger styrelsen att:
-Föra protokoll vid sammanträde i styrelsen
-Handha föreningens ekonomi
-Upprätta årsberättelse
-Företräda föreningen gentemot myndigheter och organisationer
-Senast fyra veckor före årsmötet överlämna styrelsens årsberättelse, bokslut och protokoll m.m. till
revisorerna.
Anm. Revisorerna ska framlägga berättelse över sin granskning till årsmötet.
§ 7 Ändring av dessa stadgar ska ske vid årsmöte. Förslag om ändring ska tas upp i kallelsen till
årsmötet.
§ 8 Beslut om upplösning av föreningen sker vid årsmöte. Förslag härom ska tas upp i kallelsen till
årsmötet. Beslut om föreningens upplösning, som ska omfatta beslut om hur föreningens tillgångar
ska disponeras, måste godkännas av minst två tredjedelar av vid årsmötet närvarande medlemmar.
Stadgarna antogs på extra årsmöte den 8 oktober 1996 av Nämndemannaföreningen vid Länsrätten i
Stockholm. Stadgarna ändrades i § 2 den 4 november 2008 pga att Nämndemannaföreningen
utträdde ur Nämndemännens riksförbund. Stadgarna gällde fr.o.m den 1 januari 2009, med ändring
den 15 november 2010 till Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten eftersom namnändring
av Länsrätten till Förvaltningsrätten skedde.
Dessa stadgar gäller fr.o.m. 2017-11-07 och antogs på extra årsmöte 2017-11-07.

