
Alla som tänkt tanken att NRF 
borde få en ny hemsida, får nu 
sin önskan uppfylld. 

Ett nytt företag har nämligen på initia-
tiv av kassören Lars E Sandström, fått 
uppdraget att ta fram en ny hemsida för 
Nämndemännens Riksförbund. 
- Meningen är att vår hemsida ska ut-
göra ett upplyftande inslag i förbundets 
verksamhet, säger Lars Lassinantti. 
Hemsidan är ett bra sätt att uppmuntra 
kommunikationen inom förbundet, bland 
förbundets medlemmar och föreningar.

- Vår förhoppning är att en ny hemsida 
ska stimulera föreningar och medlemmar 
till att mer än tidigare bidra med material 
till vår hemsida. En vital hemsida tillhör 
det grundläggande för ett förbund med 
ambitionen om en dynamisk verksamhet.

- Våra medlemmar uppmanas att skicka 
material till vår hemsida. Allt för att visa 
bredden på all vår verksamhet inom NRF.
Förbundet har anslagit medel till att två 
eller tre personer i förbundsstyrelsen ska 
specialutbildas avseende vår nya hem-
sida.

Ny hemsida på gång

Lay Judge Forum

Nämndemännens Riksför-
bund anser att de internatio-
nella kontakterna är viktiga. 
I Europa finns numera Lay 
Judge Forum som är ett sam-
ordnande nätverk för Europas 
nämndemannaförbund. Leif 
Magnusson, ordförande i Svea 

Hovrätts nämndemannafören-
ing är den som initierat vårt 
samarbete med Lay Judge Fo-
rum. Han var senast med som 
NRF: s representant i London. 
Lay Judge Forum organiserar 
huvuddelen av Europas nämn-
demannaförbund. Nästa möte 
arrangeras i Bryssel.  
Ingela Ohldin, ordförande i 
Stor-Göteborgs Nämndeman-
naförening kommer att repre-
sentera NRF:s förbundsstyrel-
se avseende Lay Judge Forum.
- Lay Judge Forum är något 
mycket spännande, säger Ing-
ela Ohldin. Att svenska nämn-
demän fördjupar sina interna-
tionella kontakter är viktigt. 
Lay Judge Forum är ju ett bra 
sätt att göra detta på.  

- Genom Lay Judge Forum lär 
vi oss av andra, i Europa. Vi 
får impulser från övriga och 
delger även nämndemän utan-
för våra gränser vår kunskap.

- Argumentet för lekmanna-
domare i Europas domstolar 
stärks genom detta samarbete. 
Legitimiteten för lekmannado-
mare i de svenska domstolarna 
ökar med Lay Judge Forum. 
- När ifrågasättandet av nämn-
demän är som starkast, är det 
tryggt att veta att Sverige inte 
är unikt. Ett gott rättsligt sys-
tem i Sverige, liksom i övriga 
Europa, är medverkan av lek-
mannadomare. 
- Lay Judge Forum är en chans 
som vi inte får missa. Samar-

bete bland Europas länder är 
ju utvecklat på alla plan. Det 
vore ju för dåligt om inte också 
Europas nämndemän kan sam-
arbeta.
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Ny adress för Nämndemännens Riksförbund är nu-
mera Tomtebogatan 40. Förbundet har här tillgång till 
ett bättre kansli med möteslokal för förbundsstyrelse 
och arbetsutskott. Kansliet kommer att bemannas en 
gång i veckan.

Vårt kansli

FEB. 2012

NRF:s ordförande Lars Lassinantti 
vill satsa på en ny hemsida.
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NRF: s resor utgör ett uppskat-
tat inslag i förbundets verksam-
het. Under 2011 reste nämn-
demän till Malta, Ukraina och 
Colombia. Resorna lockade mer 
än 120 nämndemän.
NRF ska självklart fortsätta med denna verksamhet. Ansva-
rig för resorna är numera Margrethe Höglund. 
Förslagen om resmål under 2012 är många. Förbundsstyrel-
sen har ännu inte fattat beslut om antalet resor och vart dessa 
ska gå. Moldavien har föreslagits som resmål.
- Moldavien är ett spännande land, säger Lars Lassinantti. 
Tidigare en del av  Sovjetunionen och som idag söker sin roll 
i det nya Europa. För den historiskt intresserade kan det vara 
av intresse att påpeka att det var i Moldavien som vår svenske 
kung Karl XII uppehöll sig i Bender.  Det var då landet till-
hörde osmanska väldet och kallades för Bessarabien.
- Om det blir en resa till Moldavien handlar det om som alla 
våra resmål om att  fördjupa sig i landets rättssystem, säger 
Lars Lassinantti. Vi brukar besöka domstolar, jurister och 
universitet.
För den som vill anmäla intresse för att deltaga på resa under 
2012, ring  Margrethe Höglund. Hon nås på 0708 – 552051. 
För NRF kostar inte resorna något, resorna är endast till för 
NRF: medlemmar. 

Resor

En viktig sak alla föreningar nu i dessa 
tider bör tänka på kan sammanfattas i 
ett ord; AVGIFTEN!
Ni vet väl alla om inom föreningarna 
vilket beslut som togs på kongressen i 
Karlskrona. Nya rutiner gäller nu av-

seende medlemsavgiften till förbundet. 
Nu gäller förändrad tidpunkt för inbetal-
ning av avgift för 2012. Viktigt datum att 
komma ihåg är 15 april, före detta da-
tum ska nämligen medlemsavgiften för i 
år ha betalats in. Allt enligt det beslut 
som togs i Karlskrona. Ett annat viktigt 
datum är 15 november. Om det är så att 

avgift för medlemskap betalas in, exem-
pelvis i maj, ska detta belopp redovisas 
senast 15 november. Än en gång enligt 
det beslut som fattades i Karlskrona.
På vår hemsida finner du mer informa-
tion i detalj om detta, där kan du näm-
ligen läsa protokollet från förbundets 
kongress.

Övertid ska ge ersättning
Nämndemännens Riksförbund anser att det är helt fel att 
tjänstgöring efter exempelvis 19.00 idag inte renderar 
övertidsbetalning. Vid förbundsstyrelsens möte i novem-
ber beslutades det att NRF nu aktivt ska verka för att lan-
dets lekmannadomare erhåller extra ersättning vid tjänst-
göring kvällstid. Extra ersättning utgör en viktig fråga för 
diskussion med Domstolsverket.
De långa reseavstånden för många nämndemän ska inte 
heller innebära minskad tjänstgöring. Sammanslagningar 
av domstolar har inneburit långa avstånd till domstolen för  
vissa nämndemän. Nämndemän verksamma vid förvalt-
ningsrätten i Gävle tillhör denna grupp. Idag innefattar den-
na förvaltningsrätt ett betydligt större upptagningsområde 
än förr.  När förvaltningsrätten i Gävle kallat nämndemän 
till domstol har de som bott i eller nära Gävle fått förtur.
NRF  anser att detta är en olycklig utveckling. Nämnde-
män i ett upptagningsområde ska kallas ungefär lika ofta, 
om så inte är fallet blir demokratin lidande.
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ANGÅENDE TJÄNSTGÖRING

OM EN REMISS

 Avgiften

Angående reformering av nämndemannasystemet NRF 
har lämnat in ett remissvar på utredningen ”Justitiedepar-
tementets kartläggning av behovet att reformera nämnde-
mannasystemet”. (Ju 2011/8545/DOM.) NRF:s svar finns 
att läsa på vår hemsida.

Margrethe Höglund  blir ny 
ansvarig för NRF:s resor.


