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Nämndemannaföreningarna är flitiga
hemsidesanvändare. Förra numret av
tidningen Nämndemännen kunde redovisa inte bara hur många föreningar
som har egna hemsidor utan också
vilka som hade de bästa. Redaktören utsåg efter noggrann genomgång
hemsidor producerade av Attunda,
Eskilstuna-Strängnäs, Svea Hovrätt,
Uppsala, Storgöteborg, Jönköping och
Skaraborg till bäst i klassen när det
gällde lay-out och aktualitet.

Nu skall det bli fart även på NRF:s
hemsida. Lars Gösta Liljedal har tagit över verksamheten och han och
förbundet kunde under några få dagar
i februari notera 252 besök och trots
att mars knappt börjat så har mellan
50-100 besök registrerats. Hemsidan
lever och dör med hur mycket material som skickas in och red Liljedal
hoppas därför att så många föreningar
som möjligt skickar in referat från sina
aktiviteter t ex studiebesök, årsmöten,
föredrag mm. Gärna med bilder!

NRF möter
Domstolsverket

Representanter för Nämndemännens förbundsstyrelse skall i vår
träffa generaldirektören för Domstolsverket Barbro Thorblad för
att diskutera aktuella frågor. Det
gäller inte minst ämnen som behandlats i motioner till kongressen i Karlskrona som t ex arvoden,
utbildning/kompetensutveckling,
bidrag till lokaler och expeditionskostnader m m.

90% besvarade enkäten
55 föreningar hade möjlighet att besvara NRF:s enkät och
49 tog chansen att föra fram sina erfarenheter och synpunkter.
Av svaren framgår bland annat:
• De flesta domstolar ger introduktionsutbildning
som varierar i längd från en timme till en hel dag.
• Utbildning vid fyllnadsval erbjuds i mycket
liten omfattning.
Enkäten behandlade även ämnen om etik, jäv, saklighet och objektivitet, vikten av att hålla tider och
att i god tid anmäla förhinder osv. Uppförande,
klädsel och bemötande i förhandlingssalen, frågan
om arvodets storlek.
Får nämndemän fortlöpande utbildning?
På den frågan var svaret övervägande NEJ. Många
svarade att det är nämndemannaföreningarna som
står för kompetensutbildningen.
Angående nämndemannakårens sammansättning
pekade många föreningar på sned åldersfördelningen, vikten av att spegla befolkningens sammansättning, fler yrkesverksamma. Man lyfte också frågan om etnicitet.
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Rösträttsreglerna bör ändras så att juristdomaren
vid lika röstetal ges utslagsröst. Några föreningar
lyfte fram behovet av nämndemannamedverkan i
Högsta Domstolen.
Under ”Övriga frågor” påpekades bl a:
– Nuvarande nomineringssystem fungerar bra.
– Viktigt att nm är aktiva
– Bort med halvdagsarvodet
– Kraftigt höjt arvode
– Allmänheten dåligt insatt
– Bättre ordning på kallelser
– DV borde ha skyldighet att utbilda och
utbildningen bör vara obligatorisk
– DE politiska partierna missar alla lämpliga
personer som finns utanför partierna.
(sammanställningen gjordes av Britt Winberg)
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