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örbundsstämman och den nya
Förbundsstyrelsen
Förbundsstämman genomfördes i Uppsala 2122 maj, det var engagerade deltagare som deltog i
kompetensutveckling på lördagen och sedvanliga
stämmoförhandlingar på söndagen. På stämman deltog
bl. a statssekreteraren vid Justitiedepartementet, Lars
Westbratt. Han kunde bl. a informera om en nyligen
beslutad höjning av nämndemännens arvoden till 680
Skr för en heldagsförhandling. Beslutet gäller fr.o.m.
2023. Det är självklart ett positivt besked, men det
innebär också att det fortfarande är angeläget att NRF
arbetar för att ytterligare förbättra villkoren för
nämndemän.
På stämman deltog också Svenska
Gymnastikförbundets ordförande Anna Iwarsson, som
på ett medryckande sätt ledde deltagarna i att
reflektera över hur olika ledarskapsstilar kan påverka
stämning och effektivitet i arbetet i en ideell förening.
Förbundsstyrelsen har haft 3 st. digitala
styrelsesammanträden sedan förbundsstämman. Till
hösten kommer fysiska möten att genomföras och
ytterligare planering av de uppdrag som stämman gav
FS att verkställa kommer att göras.
På stämman avtackades följande ledamöter i FS:
Lotta Björklund, Eva Berg Arbro, Håkan Welin, Eva
Christine Winqvist, Pernilla Andersson.
Kansliet
Vid stämman avtackades också mångårige
kansliansvarig Britt Winberg.
Håkan Welin är ny tjänsteman på NRF:s kansli. Håkan är
väl insatt i arbetet efter överlämning från Britt Winberg.
Dessutom har Håkan varit ledamot i FS den senaste
mandatperioden och har lång erfarenhet som
nämndeman. Håkan är tyvärr sjukskriven tills vidare,
och akuta ärenden på kansliet är fördelade mellan
ledamöterna i arbetsutskottet.

Regionombud
FS har utsett nya regionombud och uppgiften är att de ska
vara en länk mellan föreningarna och förbundsstyrelsen. De
nya regionombuden är:
Reg. 1
Reg. 2
Reg. 3
Reg. 4
Reg. 5
Reg. 6
Reg. 7
Reg. 8
Reg. 9

Jon Essebro, jon.essebro@nmrf.se
Margaretha Holmlund, margaretha.holmlund@nmrf.se
Carl Oskar Franzon, carloscar.franzon@nmrf.se
Birgitta Carlstedt, birgitta.carlstedt@nmrf.se
Ej klart
Karin Larses, karin.larses@nmrf.se
Eva Persson, eva.persson@nmrf.se
Lennart Jonsson, lennart.jonsson@nmrf.se
Orvar Turegård, orvar.turegard@nmrf.se

På hemsidan www.nmrf.se redovisas till vilka regioner som
respektive lokalförening tillhör.
Hemsidan
Den nya hemsidan håller på att uppdateras. Alla föreningar
uppmanas att kontrollera de uppgifter om respektive
förening som visas i den nuvarande hemsidan. Är de
uppgifterna felaktiga är det angeläget att korrekta uppgifter
skickas till kansliet, kansli@nmrf.se.
Överklagandenämnden
FS har nominerat Linda Ingvarsson som ersättare för Stefan
Blomquist i överklagandenämnden. Överklagandenämnden
för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva
överklaganden av domstolsbeslut.
Domstolsverket
DV har kallat till budget och planeringsdialog 15 november
avseende verksamhetsåret 2023. Från NRF deltar Stefan
Blomquist, Linda Ingvarsson och Karin Einarsdotter - Carlén.
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