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NRFs kongress i Örebro
NRFs sista kongress genomfördes i Örebro den 9
-10 maj 2015. Värd var Örebro läns
nämndemannaförening som framgångsrikt hade
organiserat kongressen. Viktiga beslut togs om
ändringar i NRFs stadgar och om en sänkning av
medlemsavgiften till 150 kr. Kongressen vart
fjärde år - som varit förbundets högsta beslutande
organ - har ersatts av stämman som ska samlas
vartannat år fr.o.m. år 2016 då den nya
mandatperioden börjar. Samtidigt har antalet
ledamöter i förbundsstyrelsen minskats från totalt
15 inklusive ersättare till 11 – en ändring som
redan genomförts i samband med valet av ny
styrelse på kongressen för perioden fram till nästa
års stämma.
NRFs nya styrelse
Efter beslut av kongressen och ett konstituerande
styrelsemöte den 23 maj 2015 i Stockholm har
styrelsen följande sammansättning:
Förbundsordförande Marika af Winklerfelt,
Stockholm
Vice förbundsordförande Bo Sjöberg, Örebro
län
Förbundssekreterare Lars Österdahl, Värmland
Förbundskassör Karin Einarsdotter-Carlén,
Örebro län
Ledamöter: Lars Pohjanen, Luleå, Eva Persson,
Storgöteborg, Birgitta Ståhl, Blekinge, Björn
Sandwall, Halmstad och Hans Andersson,
Eskilstuna-Strängnäs.
Ersättare: Kjell Nilsson, Hässleholm och Mats
Linder, Attunda
Nämndemännens arvoden
Den mest angelägna frågan för styrelsen att ta tag
i är frågan om en höjning av nämndemännens
arvoden som legat på samma nivå sedan år 2007.
Flera motioner på kongressen yrkade på höjningar
av hel- och halvdagsarvodena och på någon form
av övertidsersättning för tjänstgöring efter kl. 17
samt att arvodena behövde pensionssäkras. När
Nämndemannautredningen år 2013 föreslog en
dubblering av arvodena och att extra ersättning
skulle utgå för tjänstgöring efter kl. 16.30 väcktes
hoppet om en snar höjning. Men då utredningens

övriga förslag om en begränsning av
nämndemännens medverkan inte föll i god jord
har frågan om en höjning arvodena hamnat på
regeringens väntelista under förevändning att det
saknas ekonomiskt utrymme. NRF måste därför
uppvakta justitieministern och kraftfullt verka för
att frågan om höjda arvoden inte hamnar i stå utan
genomförs så snart som möjligt.
Dags att nominera nämndemän
NRFs regionansvariga och lokalföreningar bör
bidra till att processen att nominera nämndemän
för perioden 2016 - 19 snarast påbörjas så att
beslut kan tas i fullmäktigeförsamlingarna senast i
oktober 2015. Det brådskar eftersom den nya
lagstiftningen kräver att nytillträdande
nämndemän genomgår en obligatorisk utbildning
innan de tillträder sitt uppdrag. De politiska
partierna ska fortsatt ha ansvar för
nomineringarna – det är inte aktuellt att nu införa
någon fri kvot enligt ett uttalande från
Justitieminister Morgan Johansson. Men eftersom
uppdraget som nämndeman inte ska ses som
partipolitiskt bör partierna vara öppna för att
nominera även icke partimedlemmar. De bör
också se till att nominera fler yngre nämndemän
för att få en åldersstruktur bland nämndemännen
som bättre avspeglar befolkningens.
Domstolsverkets utbildningsmaterial
Domstolsverket DV har fått i uppdrag av
regeringen att aktualisera befintligt
utbildningsunderlag för att kunna användas av
domstolarna i den introduktionsutbildning som
blir obligatorisk för nämndemännen fr.o.m. år
2016. NRF har ombetts lämna förslag till
kompletteringar till DV före sommarsemestrarna.
Bo Sjöberg (bo.sjoberg@nmrf.se) har uppdraget
att samordna NRFs svar så eventuella synpunkter
kan framföras till honom.
NRFs hemsida: www@nmrf.se
De flesta lokalföreningar har sina hemsidor länkade till
NRFs hemsida. Kontakta NRFs webbredaktör Lars-Gösta
Liljedahl, webb@nmrf.se, om din förening vill ha hjälp
att utveckla er hemsida eller få åtkomst för att ni själva ska
kunna göra uppdateringar.

