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Obligatorisk utbildning av nämndemän
År 2015 har för oss nämndemän varit ett
mellanår mellan två ordinarie mandatperioder. En del av oss kommer att sluta vid
årsskiftet och ersättas av nya nämndemän. För
att få tjänstgöra fr.o.m. den 1 januari 2016
måste alla nya nämndemän genomgå en
obligatorisk utbildning. För omvalda
nämndemän gäller att de senast inom 6
månader efter tillträdet har genomgått en
repetitionsutbildning.
Det är respektive domstol som svarar för
utbildningen enligt riktlinjer och underlag
från Domstolsverket. Fr.o.m. årsskiftet måste
arvode för hel eller halv dag betalas ut
beroende på utbildningens längd.
Utbildningen pågår för närvarande på olika
håll i landet. Från NRF har vi lämnat
synpunkter till Domstolsverket om vad
utbildningen borde innehålla. Vi är därför
intresserade av att få del av era erfarenheter
av hur utbildningen fungerat. Skicka gärna ett
mail till NRFs kansli kansli@nmrf.se .
Distribution av Nämndemannen
NRFs tidning Nämndemannen distribueras
gratis till alla aktiva nämndmän som finns i
Domstolsverkets register. Det innebär att
tidningen inte skickas till dem som tidigare
varit nämndemän men som fortfarande kan
vara passiva medlemmar i en nämndemannaförening. En del av dem har efter
begäran kunnat få tidningen ändå genom att
de stått på en s.k. fri lista. Men listan har på
det sättet vuxit på ett okontrollerbart sätt vissa namn har funnits kvar år efter år. NRF
har därför beslutat stryka alla sådana namn
från listan.

Tidningen finns att läsa på NRFs hemsida
www.nmrf.se . De som ändå önskar tidningen
i pappersform under 2016 erbjuds att
prenumerera för en kostnad av 140 kr.
Föreningar med många passiva medlemmar
bör upplysa dem om det eller teckna en
prenumeration för dem och eventuellt bekosta
den genom deras medlemsavgift till NRF.
Prenumerationen betalas till NRFs bankgiro
5360-9855. Ange namn och adress och vad
betalningen avser.
Nya stadgar
Vill påminna om att nya stadgar gäller för
NRF från den 1 januari. Kongressen har
ersatts av förbundsstämman som ska hållas
vartannat år med början 2016. Den kommer
att äga rum den 21 maj i Svea Hovrätts
lokaler i Stockholm. Kallelse kommer att
skickas ut i februari. Stadgarna finns i sin
helhet att läsa på NRFs hemsida www.nmrf.se
Förbundsstyrelsens mandat löper ut i
samband med stämman nästa år då ny styrelse
ska väljas. Styrelsen består nu av 11
medlemmar inklusive ordförande och kassör.
Nomineringar till styrelsen kan göras till
sammankallande i valberedningen Barbro
Tjernström barbro@ossbygard.se
Medlemsavgift till NRF 2016
Enligt beslut av kongressen har NRFs
medlemsavgift sänkts till 150 kr för år 2016.
Med tack för gott samarbete 2015 önskar vi

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Förbundsstyrelsen

