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sammankallande 

Riksförbundets ledning och organisation 

Förbundsstyrelsen och Arbetsutskottet 
Förbundsstyrelsen (FS) sammansättning har som framgår av förteckningen ovan ändrats under året 
genom val på Kongressen i Örebro den 9-1 O maj 2015. Mandattiden för den nya förbundsstyrelsen 
och övriga tillsatta poster gäller bara under ett år till den planerade stämman i maj 2016. 

FS har under året haft tre sammanträden före kongressen och tre sammanträden efter med den nya 
styrelsen. Två per capsulam beslut har tagits via mail. Styrelsearbetet var under början av året 
inriktat på planering av kongressen och på vilka stadgeändringar som skulle föreslås. Därefter har 
styrelsearbetet präglats av diskussioner om nomineringar av nämndemän och viljan att nå ut och 
vikten av att detta görs i tid. Dessutom har FS bedrivit lobbingarbete i form av skrivelser och möten 
gentemot Justitiedepartementet, Domstolsverket och SKL- Sveriges Kommuner och Landsting för 
att förhandla om arvoden, utbildning och kompetensutveckling för nämndemännen. 

Arbetsutskottet (AU) har under året haft 11 möten varav 4 ägt rum efter kongressen. Alla utom 2 
har genomförts som telefonmöten. 

De fortlöpande kontakterna med lokalföreningarna svarar förbundsstyrelsens regionombud för. 

Kansliet 
Kansliet bar under året föreståtts av Britt Winberg. Kansliet är sedan 2013 lokaliserat till 
Ågatan 15 C i Enköping och är bemannat ca 15 timmar i veckan. 

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 
Lars Lassinantti, med Marika af Winklerfelt som ersättare, var fram till den 30 juni NRF:s representanter i 
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag. Fr.o.m. den 15 oktober är Marika af Winklerfelt 
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ledamot i nämnden med Bo Sjöberg som ersättare. Överklagandenämnden har under 2015 haft tre 
sammanträden och har prövat och fattat beslut i sex ärenden som gäller entled igande av nämndeman. I fem 
av dess ärenden har överklagandet avslagits och i ett ärende har nämnden upphävt det överklagade beslutet. 
Nämndens beslut går inte att överklaga och är prejudicerande. NRF:s deltagande i Överklagandenämndens 
beslut är därför av stor vikt för att bevaka nämndemännens rättssäkerhet. 

Kongressen i Örebro 9 - l O maj 

Kongressen, som varit NRF:s högsta beslutande organ, ägde rum för sista gången i Örebro den 9-1 O maj. 
Örebro läns nämndemannaförening stod värd för kongressen och hade lagt ner ett stort arbete på att 
organisera den. Kongressen hade ett innehållsrikt och varierat program med föredrag varierat med 
kulturinslag. Kongressförhandlingarna genomfördes effektivt under ledning av en skicklig 
mötesordförande. 

stadgeändringar 
På kongressen togs många viktiga beslut för att reformera NRF. Ett omfattande förslag till revidering av 
förbundets stadgar hade lagts fram av FS som godkändes av kongressen. För att öka medlemsdemokratin 
beslöts att kongressen vart fjärde år skulle ersättas av en stämma vartannat år fr.o.m. år 2016 då en ny 
mandatperiod påbörjas. Vidare beslöts att öka medlemsföreningarnas representation vid stämman till ett 
ombud per varje påbörjat femtiotal medlemmar den 31 december året innan. Antalet ledamöter i 
förbundsstyrelsen minskades från femton till elva ledamöter. Samtidigt beslöts att FS-ledamöterna inte 
skulle ha rösträtt på stämman för att inte få ett oproportionerligt stort inflytande på stämman. 

Motioner 

Till kongressen hade 11 motioner kommit in från medlemsföreningama. A v dem innehöll sex 
motioner förslag till stadgeändringar som lämnats in av Helsingborgs och Hässleholms 
närnndemannaföreningar. Flera av förslagen hade tjänat som inspiration för FS stadgeförslag så 
motionerna föranledde inte några ytterligare ändringar av stadgarna. 

Stockholms Nämndemannaförening hade i en motion yrkat på sänkt medlemsavgift ti ll NRF. 
FS hade tillstyrkt motionen och föreslagit en sänkning med 25 kr till 150 kr för 2016. Motionen 
vann kongressens bifall tillsammans med ett yrkande om att rationaliseringsarbetet ska fortsätta så 
att avgiften kan sänkas ytterligare. 

Återstående fyra motioner innehöll yrkanden om höjda arvoden och förändrade arvodesvillkor. 
Samtliga motioner tillstyrktes och det uppdrogs åt FS att kraftfullt verka för förbättringar av 
nämndemännens arvoden och ersättningar. 

Informationsverksamheten 

Tidningen Nämndemannen 
Tidningen Nämndemannen är organ tör Nämndemännens Riksforbund. Under 20 15 gavs den ut med 
fem nummer. Tidningens upplaga är nära 9500 ex och distribueras till samtl iga nämndemän i Sverige i 
enlighet med de villkor som Domstolsverket angett för sitt verksamhetsbidrag till NRF. Innehållet i 
varje nummer byggs upp kring ett särskilt tema och nyheter från NRF och medlemsföreningarna 
presenteras. 
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Redaktör för tidningen är Staffan Ringskog som svarar för tidningens innehåll, layout, tryckning och 
distribution. Ansvarig utgivare efter Lars Lassinantti är Marika afWinklerfelt fr.o.m. nummer 4/ 2015. 
Ett redaktionsråd har utsetts inom styrelsen och består av ordföranden Marika af Winklerfelt, 
förbundssekreteraren Lars Österdahl, Hans Andersson, Eva Persson samt Staffan Ringskog. Rådet 
lämnar synpunkter på vilka teman som ska tas upp och före utgivning görs en genomgång av det 
kommande numret av tidningen. 

Nyhetsbrevet 
Som komplement till tidningen utger NRF ett nyhetsbrev som bara riktar sig till förbundets medlemmar. 
Det distribueras via e-post till medlemsföreningarnas nyckelpersoner och läggs ut på förbundets 
hemsida. Avsikten är också att nyhetsbreven ska anslås på nämndemannarummens anslagstavlor i hela 
landet. Antalet nummer varierar och beror på om det finns något aktuellt ämne som det är viktigt att 
informera om. Under 2015 utkom nyhetsbrevet med 5 nummer. Ansvariga för Nyhetsbreven har efter 
kongressen varit ordföranden Marika af Winklerfelt, sekreteraren Lars Österdahl och Hans Andersson. 
Kansliet svarar för distributionen. 

Hemsidan 
NRF:s hemsida www.nmrf.se underhålls och uppdateras fortlöpande enligt överenskommelse med 
Lars- Gösta Liljedahl, Åtorp. l avtalet ingår även att stödja medlemsföreningarna med uppläggning och 
uppdatering av deras hemsidor om de är kopplade till förbundets. 

l lans Andersson har tagit fram ett nytt förslag tilllayout för hemsidan som skulle vara mer lättåtkomlig 
för medlemmar och allmänhet. FS gav sitt stöd åt att förslaget skulle genomföras och webbadministra
tören gavs uppdraget. Tanken var att hemsidan skulle anpassas för att vara bättre läsbar i PC, läsplatta 
och mobiltelefon. En konvertering av hemsidan innebär dock ett omfattande arbete och har därför inte 
hunnit påbörjas under året. W ebbadmin istratören har begränsad tid för uppdraget - ca lO timmar per 
månad -och har ratt lägga mycket av tiden på att ge support åt lokalföreningarna och har också hjälpt 
till att skapa nya hemsidor. 

Uppvaktningar 

Justitieminister Morgan Johansson 
l samband med att Justitieminister Morgan Johansson deltog i ett nämndemannamöte i Södertöms 
tingsrätt den 3 juni gavs tillfälle för Marika af Winklerfelt att till honom framföra det stora missnöje 
som råder över den låga arvodesnivån och som framkommit i motionerna till kongressen. I 
Nänmdemannautredningen hade föreslagits en fördubbling av arvodena. Justitieministern framhöll 
att utredningens förslag om höjda arvoden hade byggt på att höjningen kunde finansieras genom en 
begränsning av nämndemännens medverkan vid domstolarna. Men eftersom detta inte var aktuellt 
saknades det för närvarande ekonomiskt utrymme för en höjning. 
FS lät sig inte nöja med detta besked utan skickad i oktober ett brev till Justitieministern med 
följande yrkanden i enlighet med kongressens beslut: 

Att nämndemännens arvoden höjs i enlighet med Nämndemannautredningens förslag 
Att inläsningsarvode utgår även i hovrätt och tingsrätt i förekommande fall 
Att halvdagsarvodet tas bort 
Att extra ersättning betalas vid långa förhandlingar efter arbetsdagens slut 
Att i ersättning för förlorad arbetsinkomst ska även inräknas avgift till avtalspension 

FS hemställde också om ett möte med Justitieministern för att vidare kunna diskutera dessa frågor. 
Tid för ett sådant möte kunde inte erhållas förrän efter årsskiftet. 
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Domstolsverket (DV) 
Domstolsverket ger årligen ekonomiskt stöd till NRF för att NRF ska kunna informera Sveriges 
nämndemän genom tidningen Nämndemannen och via hemsidan. Dessutom lämnar DV bidrag till 
NRF får att täcka lokalkostnader, administration av DV:s bidrag till studieresor samt fOr kontakter 
med allmänheten och personer som inte är medlemmar i NRF. I november 2014 yrkade NRF vid ett 
möte med DV :s generaldirektör Martin Holmgren på ett ökat ekonomiskt verksamhets bidrag. I april 
2015 bifölls vår begäran då ett nytt avtal tecknades med DV och det årliga bidragsbeloppet höjdes 
med 50 000 kr. 

Inför den utbildning som fr.o .m. år 2016 är obligatorisk för alla nämndemän hade DV utarbetat ett 
förslag till utbildningspaket som remitterades till NRF för granskning. NRF lämnade synpunkter på 
innehållet i en skrivelse till DV under juni månad. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
I december träffade ordförande Marika af Winklerfelt och vice sekreterare Mats Linder SKL:s 
ordförande Lena Micko och chefsjurist Germund Persson. Avsikten med mötet var att framhäva 
betydelsen av att de lokala nämndemannaföreningarna kan få ekonomiskt stöd från kommunerna 
och få SKL att inta en mindre restriktiv hållning till kommuner som överväger att ge sådant stöd. 

SKL framhöll att det ekonomiska stödet i första hand vilar på staten genom Domstolsverket. SKL 
har tidigare hävdat att det är tveksamt om det är lagligt för kommuner, regioner och landsting att ge 
bidrag till nämndemannaföreningar. NRF framhöll att dessa instanser ju också måste ses som 
nämndemännens uppdragsgivare eftersom nämndemännen väljs genom deras beslutande 
församlingar. SKL:s reaktion var något svävande men den tidigare deklarerade ståndpunkten 
mjukades upp något. De hänvisade till att det genom det kommunala självstyret var kommunerna 
själva som avgjorde hur de ville göra. Men SKL har en positiv syn på nämndemannainstitutet och är 
beredda att stödja våra krav på bättre villkor för nämndemännen i sina kontakter med rättsväsendets 
instanser. 

Kompetensutveckling 

NRF:s konto för kompetensutveckling 
Att vara nämndeman är ett mycket ansvarsfullt uppdrag. Det kräver bred kännedom om olika 
förhållanden i samhället. Under en mandatperiod kommer alla nämndemän att tjänstgöra i många 
olika mål som representerar vitt skilda rättsområden. För att vara rätt rustad för uppdraget behöver 
nämndemännen kontinuerligt skaffa sig kompetenshöjning på de områden som representerar nya 
företeelser och trender i samhället. Detta parallellt med god allmänbildning inom hela rättsväsendet. 

En av nämndemannaföreningarnas viktigaste uppgifter är att anordna studiebesök och 
kompetenshöjande aktiviteter för föreningens medlemmar. NRF avsätter årligen l 00 000 kr för att 
bidra till medlemsföreningarnas insatser. Man satsar på angelägna och aktuella teman. Under 2015 
har NRF tagit emot 23 ansökningar och fördelat 76 755 kr från NRF:s konto för 
kompetensutveckling. Totalt ansökte 17 föreningar för 23 aktiviteter som samlade 471 medlemmar. 
Ur programmen kan nämnas föreläsningar om minnespsykologi, studiebesök på häkten, information 
från KRIS, föreläsningar av författare m.m. 
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Brottsofferfonden 
NRF upprepar sina ansök.njngar till Brottsofferfonden. Senast ett stöne belopp beviljades var 2011. 
Då fi ck 15 fö reningar chans till föreläsning om "minnespsykologi". 2014 beviljades ett rrundre 
belopp, 50 000 kr för samma tema. Under hösten 2015 genom1örde NRF två utbildningar med 
föreläsare från Stiftelsen Tryggare Sverige. Den här gången var det medlemmar i region väst med 
Storgöteborgs nämndemannaförerung som anangör och Gästrike nämndemannaförening som fick 
dela på anslaget. 

Domstolsverkets konto rör studieresor 
Domstolsverket (DY) får från sitt anslag avräkna bidrag till nämndemannaföreningar för 
studiebesök och studieresor i kompetenshöjande syfte till institutioner inom rättsväsendet inom 
Sverige och Norden. Sedan 2010 har NRF haft i uppdrag att svara för adrillnistrationen av dessa 
bidrag. För detta ändamål har NRF erhållit 200 000 kr under 2015. Alla nämndemannaföreningar 
oavsett om de är medlemmar i NRF eller inte har rätt att söka bidrag. Villkoren för att erhålla bidrag 
är reglerade av DV. Om inte hela anslaget används ska en återbetalning till DV ske. En nyhet för 
året är att alla föreningar har mjölighet att söka bidrag varje år. Tidigare var det möjligt endast för 
de stöne förerungarna, med över l 00 medlemmar. Övriga fick nöja sin med en studieresa vartannat 
år. För år 2015 har det kornmit in ansökningar från 28 föreningar varav 26 har erhållit bidrag. Totalt 
har förbundet betalat ut 145 748 kr för de anangerade studieresorna. Behandlingshem, institutioner 
inom kriminalvården, tullen och verksamheten på Fryshuset i Stockholm är ofta återkommande 
resmål. Några föreningar har haft Oslo och Köpenhamn som resmål. 

Nytt för 2015 är också att NRF har haft möjlighet att använda upp till 30 000 kr av DV:s anslag för 
resor till och informationsverksamhet inom medlemsföreningarna. 13 507 kr har nyttjats. 

studieresor utanför Sverige 
NRF har som policy att erbjuda sina medlemmar en studieresa per år främst tillländer inom EU 
eller i vårt närområde. U n der 2015 genomfördes en resa ti ll Paris bl. a. för att studera i vilken 
utsträckning lekmannadomare medverkar i de franska domstolarna. Programmet innehöll möten 
med två systerorganisationer till NRF, besök på Justitiepalatset, Louvren och Versailles. En svensk 
advokat verksam i Paris gav en presentation av hur det komplicerade franska rättssystemet är 
uppbyggt med flera instanser på olika nivå. Resan genomtordes med hjälp av resebyrån First Class 
Trave! och fmansierades helt genom deltagaravgifter. 25 NRF-medlemmar deltog i resan. 

Medlemsutvecklingen 

Under 2015 vände den nedåtgående trenden i NRF:s medlemsutveckling. Under året har NRF ökat 
sitt medlemsantal med ca l 00 personer. Det låter inte så mycket men utvecklingen är glädjande inte 
minst med tanke på hur siffrorna såg ut för bara några år sedan. Mellan 2009 och 2013 försvann i 
snitt 300 medlemmar per år. 2014 vände det, raset stoppade och NRF:s medlemsstock ökade, men 
då bara marginellt. Under 2015 fortsatte ökningen och blev märkbar. En bidragande orsak till den 
tidigare nedgående trenden har varit den omstrukturering som domstolama genomgått med 
sammanslagningar och därmed längre avstånd för nämndemännen till föreningar i nära anslutning 
till domstolen. I slutet av 201 5 hade NRF 2 600 medlemmar. 
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Efter beslut vid kongressen i Örebro 2015 sänktes föreningarnas avgift till Förbundet med 25 kr till 
150 kr per medlem. Beslutet får genomslag under 2016 och kan bidra till en förstärkning i den egna 
föreningens kassa. 

För att kunna fortsätta den positiva utvecklingen ligger ett st01t ansvar på FS och inte minst 
regionansvariga för kontinuerliga kontakter med lokalföreningarna inom respektive område. 

Ekonomi 

Förbundets ekonomi visar negativt resultat. Detta kan främst hänföras till de höga kostnaderna för 
kongressen som dock kunnat finansieras genom att ta i anspråk medel som fonderats för 
ändamålet under mandatperioden. r övrigt har kostnaderna i stort kunnat hållas inom 
budgetramarna. Men med hänsyn till att medlemsavgiften för 2016 har sänkts måste vi jobba mer 
aktivt med medlemsvärvning. Det måste göras både av föreningarna, medlemmarna och FS. Vi 
är alla ambassadörer för NRF. 

Samtidigt måste vi fortsätta pressa kostnaderna. Förbundsstyrelsen har oftast endagssammanträden 
som resulterar i lägre kostnad eftersom de flesta kan åka över dagen. Både AU och redaktionsrådet 
håller sammanträde per telefon vilket gör att kostnaden blir låg. 

Förslag till behandling av årets resultat 
Styrelsen föreslår att årets underskott på 35 182 kr överförs till år 2016. 
Specifikationer av föreningens ekonomi framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 

Balansrapport 

Tillgångar 

Fordringar 

Kundfordri ngar 

Fordri ng hos l evera n tör 

Förutbeta Ida kostna der 

Bank 

Penni ngma rkna d s konto 

Summa tillgångar 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

DV utb. 

B a l anserad vi n s t/för l u st 

Fonderade medel stämma 

Redovisat resultat 

Skuld DV 

Skatt 

Lags t . Soc.a vg 

Uppl. Kostn. Förutbet. l ntä kter 

Summa 

2015-12-31 

2 738,00 kr 

3 600,00 kr 

6338,00 kr 

525160,52 kr 

531498,52 kr 

329 954,20 kr 

182 806,00 kr 

35182,68 kr 

40 745,00 kr 

13 176,00 kr 

531498,52 kr 

2014-12-31 

368,00 kr 
3 600,00 kr 

3 968,00 kr 

616 355,02 kr 

620 323,02 kr 

94 770,00 kr 

168 263,49 kr 

285 225,00 kr 

5066,29 kr 

46 201,82 kr 

384,00 kr 
1. 573,00 kr 

28972,00 kr 

620 323,02 kr 
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Resultatrapport 

2015-12-31 2014-12- 31 

Intäkter 

Föreningar 386 025,00 kr 376 332,SO kr 

Direktanslutna medlemmar 700,00 kr 13SO,OO kr 

Pren. Nämndemannen 420,00 kr kr 

Avgift kongressen 156 448,00 kr kr 

Avskriven fordran 94 770,00 kr kr 

Årsanslag DV 525 000,00 kr 475 000,00 kr 

Årsanslag Dv resebidrag 159 255,00 kr 192 950,00 kr 

Projekt Brottsofferfond 50 000,00 kr kr 

Varuförsälj ni ng-pi n s 23 735,00 kr 12165,00 kr 

Öresutjämning kr 1,33 kr 

Summa intäkter 1 396 3S3,00 kr 1 OS7 798,83 kr 

Kostnader 
Återbet. Medl.avg 4 900,00 kr 

Nämndemannen 437 638,00 kr 342 259,00 kr 

Resebidrag DV 145 748,00 kr 153 798,18 kr 

Skuld DV 46 201,82 kr 

Regional verksamhet 13 S07,00 kr SO 339,00 kr 

Utbildningskonto NRF 74198,00 kr 64108,00 kr 

Övr. projekt SOOOO,OO kr 5 363,00 kr 

summa 72S 991,00 kr 662 069,00 kr 

Lokalhyra 14 400,00 kr 10 800,00 kr 

Förbrukningsinv. 3 790,00 kr 6 019,00 kr 

Div.kostnader 550,18 kr 458,00 kr 

Kontorsmateria l 4112,00 kr 2 389,00 kr 

Trycksaker 8 563,00 kr kr 

Kanslitel-bredband 8 797,00 kr 9 894,00 kr 

Porto S 070,00 kr 1026,78 kr 

Försäkringar 19 947,00 kr 19 815,00 kr 

Arbetsutskott 8412,00 kr 13 546,00 kr 
Förbundssyrelse 141 463,50 kr 149 091,01 kr 

Kanslikostnad 113 282,00 kr 84063,00 kr 

Lay fudge forum kr 4848,00 kr 

Valberedn. 2011- 201S 8 377,00 kr 15 243,00 kr 

summa 336 763,68 kr 317192,79 kr 
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Resultatrapport 

Redaktionsrådet 

Förlorad arb.förtjänst 

Serviceavtal 

Kan si i te l. 

mobiltel 

!t -tjänster, hemsidan 

Övr. inköp tjänster 

Bankkostnader 

Kongress material, kultur 

Kongress resor 

Kongress logi 

summa 

Resultat för finasieila 

kostnader och intäkter 

Lagstadgade arbetsgiv.avgifter 

Ränteintäkter Bank 

Räntekostnader 

Dröjsmålsränta 

Årets Resultat 

• Resultatet för 2015 är -35 182 kr 

2015- 12-31 

3 511,00 kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

31097,00 kr 

9 770,00 kr 

1127,00 kr 

32 867,00 kr 

87 685,00 kr 

202 653,00 kr 

368 710,00 kr 

35111,68 kr 

kr 

35 182,68 kr 

• Under 2015 har fonderats till stämman 64 338 kr, som ligger på BR 

2014-12-31 

604,00 kr 

5 010,00 kr 

1594, 00 kr 

5 921,00 kr 

423,00 kr 

43 437,00 kr 

23 188,00 kr 

1736,85 kr 

kr 

kr 

kr 

81913,85 kr 

4 950,95 kr 

1574, 14 kr 

5 066,29 kr 

• Skuld till DV 94 770 kr., som är återbetald. Har bokförts som en intäkt under 2015 

• Kostnaden för kongressen har varit större än intäkterna och de fonderade medlen är upplösta med 
166 757 kr 

• Kongress medlen har legat på konto 2998. De finns nu på konto 2092 för att hamna under rubriken 
Eget kapital. 

• På konto för fonderade medel till stämman finns som IB 2016: 182 806 kr 

• Konto 4321 Skuld DV på RR har jag tagit bort, eftersom skuld DV ligger på BR som en skuld. 
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Sintord 
Under 2015 sattes punkt för de senaste årens diskussioner om nämndemännens vara eller inte vara. 
De av Nämndemannautredningens forslag som inte redan genomforts har avforts från regeringens 
dagordning och nämndemannainstitutet är i grunden oforändrat. I juni blev det också klart att någon 
fri kvot vid rekrytering av nämndemän inte heller skulle genomföras. Regering och Riksdag har 
således varit överens om att behålla nämndemannasystemet intakt for att kunna garantera 
medborgarnas fortsatta insyn i rättsprocessen. Under de närmaste åren behöver vi därfor inte vänta 
oss några ytterligare forändringar i systemet. 

Baksidan av detta är dock att Nämndemannautredningens förslag om dubblerade arvoden inte 
vunnit gehör. Arvodena kvarstår oförändrade sedan 2007. Vid NRF:s kontakter med Justitieministern i 
denna fråga framförde han att det for närvarande inte fanns något finansiellt utrymme för en höjning 
eftersom någon begränsning av nämndemännens medverkan vid domstolarna inte genomförts. NRF har 
dock inte låtit sig nöja med detta besked utan har i skrivelse till ministern framhållit att det inte borde vara 
omöjligt att finna alternativa vägar att finansiera en höjning av arvodena. NRF kommer fortsätta att driva 
denna fråga tills en ändring kommer till stånd.Förhållandena under 2015 har varit speciella eftersom den 
fyraåriga mandatperiodens början genom riksdagsbeslut hade förskjutits ett år framåt i tiden till år 2016. 
Mandatet för de nämndemän som tjänstgjorde under 2015 gällde endast under ett år. Det har också fått 
konsekvenser for NRF:s organisation. Det innebar att de förbundsstyrelseledamöter som valdes vid 2015 
års kongress endast kunde väljas på ett år tills den nya mandatperioden börjat löpa. En ny styrelse kommer 
således att utses redan under 2016. 

Det förslag till nya stadgar som lagts fram av förbundsstyrelsen till kongressen har inneburit en 
ganska omfattande reform av NRF:s verksamhet. Syftet med reformen var bl.a. att öka 
medlemsdemokratin genom att ersätta kongressen vart fjärde år med stämmor som samlas vartannat 
år. Verksamheten inom NRF behövde också moderniseras och effektiviseras för att pressa 
kostnaderna och kunna garantera NRF:s fortbestånd. Antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 
minskades från 15 ledamöter till 11 och styrelsens arbetsfonner har setts över. 

Ett positivt tecken under året har varit att den nedåtgående trenden i medlemsutvecklingen har 
brutits. NRF har också kunnat välkomna Gästrike nämndemannaförening som medlem i NRF sedan 
de begärt återinträde. Nu gäller det att vi alla som ambassadörer for NRF satsar aktivt på att värva 
nya medlemmar till vår krets under 2016. 

Styrelsen för NRF vill tacka alla som på olika sätt bidragit till riksforbundets verksamhet for 
medlemmarnas bästa under året som gått. 
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