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NYTT ÅR OCH NYA TAG I 
NÄMNDEMANNAFÖRENINGAR OCH 
NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND 

FÖRBUNDSSTÄMMA DEN 5 MAJ 2018 
KLOCKAN 10.00-16.30 
Ordförande, sekreterare och kassör i 
föreningarna ska nu ha fått kallelsen till 
stämman, som hålls i Rådhuset (Stockholms 
Tingsrätt).Vi startar med kaffe/the och smörgås 
klockan 09.30. 

Vi påminner om att det är föreningarnas 
medlemsantal 31/12 2017 som ligger till grund 
för antalet ombud. För varje påbörjat 50-tal 
medlemmar får föreningen ETT ombud. Med 
101 medlemmar således TRE ombud. 

Några datum: 

-Redovisning av medlemsavgiften för 2018 
före påskhelgen. Det är den som ger rösträtt 
vid  stämman. (Bankgiro 5360-9855) 
-Valberedningen önskar namnförslag till 
styrelse och revisorer senast 23/2. Maila till 
valberedningens sammankallande 
rainer.fredriksson@telia.com 
-Förslag till stadgeändringar senast 28/2 till 
kansli@nmrf.se 
-Motioner skall vara förbundsstyrelsen (FS) 
tillhanda senast 31/3 kansli@nmrf.se. 

FÖRSÄKRINGAR FÖR NÄMNDEMÄN 

I dagarna får Ni också ut en sammanställning 
över vilka försäkringar som gäller för oss 
nämndemän  när vi tjänstgör men också i 
samband med föreningarnas 
utbildning/kompetensutveckling och 
studieresor.NRF:s försäkring är både en person 
och sakförsäkring. Många har som exempel 
fått självrisk eliminerad med NRF:s försäkring.  

ÅRSMÖTEN I FÖRENINGARNA 

Enligt stadgarna ska föreningarnas årsmöten 
hållas före februari månads utgång. FS 
rekommenderar  skriftlig kallelse till 
medlemmarna gärna med ett inbetalningskort. 
En del föreningar har skaffat sig Swish - det 
senaste betalningssättet. 

Vi påminner om att: 

-Styrelsens sammansättning ska efter 
årsmötet meddelas kansliet (kansli@nmrf.se) 
och det ska också införas på hemsidan 
www.nmrf.se. 

SÖK PENGAR  

Föreningarna är välkomna att söka pengar till 
utbildning/kompetensutveckling från NRF:s 
konto liksom från Domstolsverkets konto för 
studieresor inom landet och i Norden. Se 
blanketter för ansökan och redovisning på 
hemsidan www.nmrf.se. 

En del föreningar har fått bidrag från sina 
kommuner och Landsting. Gör gärna ett försök 
– alla är dock inte givmilda!  

 
HA NU EN BRA FORTSÄTTNING PÅ 
VINTERN OCH LYCKA TILL MED ERA 
ÅRSMÖTEN! 

 

Förbundsstyrelsen 
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