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Seminarier om Brottsoffer på Nätet
NRF har erhållit stöd från Brottsofferfonden
för tio seminarier runt om i landet på temat
Brottsoffer på Nätet. Dessa kommer att
genomföras under första halvan av 2017 med
hjälp av NRF:s regionombud. Avsikten är att
erbjuda nämndemännen kompetensutveckling
i detta allt mer vanliga brott.
De första seminarierna startar i januarifebruari i region 8 (Kronoberg) och 6
(Östergötland).
Håll utkik efter inbjudan!

Europadagen för lekmannadomare
Europadagen för lekmannadomare instiftades
den 11 maj 2011 i samband med att
deklarationen ”The European Charter of Lay
Judges ” undertecknades av representanter
från 16 EU-länder vid en ceremoni i
Europaparlamentet. Europadagen hålls vid liv
genom nätverket ”The European network of
Associations of Lay Judges (ENALJ)” och
firas varje år på olika platser inom EU. Nästa
år den 13 maj äger detta rum i Stockholm på
inbjudan av NRF.
Ett program för dagen håller på att utarbetas
Justitieminister Morgan Johansson är
inbjuden att hälsa välkommen lördagen den
13 maj. Vi har också inbjudit någon av våra
EU-parlamentariker att ge sin syn på
lekmannadomarnas betydelse för
medborgarnas förtroende för rättsväsendet.
NRF återkommer med mer information om
Europadagen i början av 2017.

En Nämndemannadag?
Ett förslag har väckts av Lars Lassinantti att
utlysa en dag varje år som Nämndemännens
dag. Kanske kan det vara lämpligt i
anslutning till Europadagen i maj. Tanken var

att då anordna aktiviteter i föreningarna eller
tillsammans i regionerna för att manifestera
betydelsen av lekmannadomarna i de svenska
domstolarna.
Förbundsstyrelsen vill gärna ha in synpunkter
på en sådan dag från var och en som känner
eller inte känner för detta. Maila gärna till
kansli@nmrf.se.

Medlemsrekrytering
Medlemsutvecklingen inom de NRF-anslutna
föreningarna har vänt uppåt under de senaste
tre åren. För 2016 är 2 680 nämndemän
medlemmar inom NRF – det innebär en
ökning med knappt 200. Det är positivt men
vi behöver bli ännu fler för att kunna behålla
vår legitimitet som företrädare för
nämndemännen.
Därför har förbundsstyrelsen för avsikt att
utlysa en tävling i medlemsrekrytering. Hur
den närmare ska utformas vill vi återkomma
till efter att Ni gett oss Era tips och
funderingar. Tanken är att dela ut 5.000, 3.000
och 2.000 kronor för kompetensutveckling till
de tre föreningar som rekryterat flest
medlemmar utöver dem som finns 31/12
2016.Ge oss gärna synpunkter på mail
kansli@nmrf.se.

Dags för slutbetalning av
medlemsavgiften för 2016
En uppmaning till alla våra ordförande
och kassörer ”Glöm inte att betala in
medlemsavgift för de medlemmar som
tillkommit efter den 31 mars”. Sista datum är
31 december 2016. Medlemsavgiften är 150
kr för 2016. NRF:s bankgiro nr: 5360 – 9855.

God Jul och Gott Nytt År!
Förbundsstyrelsen

