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Ny vice förbundsordförande för
Nämndemännens Riksförbund
Efter Bo Sjöbergs begäran om entledigande
med omedelbar verkan har förbundsstyrelsen
beviljat detta. Bo anser sig inte på grund av
sin arbetsbelastning kunna bidra på ett bra sätt
till förbundets arbete.
Till efterträdare beslöt styrelsen den 27/2 att
utnämna Mats Linder. Mats som valdes som
ersättare vid kongressen i Örebro 2015 blir nu
ledamot och vice förbundsordförande. Han är
nämndeman vid Attunda tingsrätt och
hemmahörande i Sollentuna.
Nytt regionombud i område 4
Som en följd av Bo Sjöbergs avsägelse blir
också regionombudets stol i område 4 tom.
Fram till stämman i maj har förbundssekreteraren Lars Österdahl, som är
regionombud för område 3 tagit på sig den
rollen.

Nya riktlinjer för studieresor och
kompetensutveckling
Domstolsverkets bidrag till studieresor
Domstolsverket bidrar med 200 000 kr årligen
för att föreningarna ska kunna ordna
studieresor till behandlingshem,
kriminalvården, polismyndigheten,
rättspsykiatrin, NFC – Nationellt forensiskt
centrum f d SKL i Linköping med flera
institutioner även i Norden.
Föreningar med upp till 100 medlemmar
beviljas max 8 000 kr per år
Har föreningen mer än 100 medlemmar
beviljas max 16 000 kr per år.
För föreningar i glesbygd (Norrbotten ner
t. o. m. Dalarna/Värmland samt Gotland
gäller under 100 medlemmar max 12 000
kronor och över 100 medlemmar max 24 000
kronor.

Det nya för året är att beloppet kan utnyttjas
för flera resor.
Ansökan som tidigare på särskild blankett.
(Se hemsidan www.nmrf.se).
NRF:s stöd till kompetensutveckling
Varje förening kan från NRF beviljas max
5 000 kr per år (medlemsantal över 100
beviljas max 10 000 kr) för ett eller flera
arrangemang. Medlen kan användas till
kostnader för föreläsare, lokalhyror och
utbildningsmaterial. På försök under 2016
kan även ersättning lämnas för vissa
reskostnader. Om medlem har reskostnad över
100 kr tur och retur till föreningsaktivitet kan
milersättning utgå med 10 kr/mil. Undantag
från resebidrag görs för föreningar som har
bidrag från kommun/landsting m.fl. med
10 000 kr eller mer.

Kom ihåg inför Förbundsstämman
21 maj 2016
NRF:s första förbundsstämma äger rum den
21 maj kl. 10.00 – 16.30 i Svea Hovrätts
lokaler på Riddarholmen i Stockholm.
Glöm inte att:
- Anmäla ombud till stämman senast den 22
april - ett ombud för varje påbörjat 50-tal
medlemmar i föreningen den 31 december
2015
- Betala anmälningsavgift för ombuden- 600
kr per ombud senast den 22 april till NRF:s
bankgiro 5360-9855. Viktigt – ange avsändare.
Observera också att:
-Medlemsavgiften för 2016 ska vara inbetald
till NRF senast den 31 mars för att få rösträtt
vid stämman. Medlemsavgiften utgör 150 kr
per medlem för 2016.

