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NRF:s styrelsemöte 9 -10 september

Medlemsrekrytering

I Nyhetsbrevet juni 2016 presenterades den
nya styrelsen. Under den gångna helgen hölls
det första styrelsemötet (FS) inför hösten.
När styrelsen konstituerade sig gjordes en
indelning i arbetsgrupper för att kunna arbeta
med frågor som bl.a. lyfts på stämman och
som ansetts angelägna för NRF. Grupperna
genomförde nu sina första arbetspass och
planerade det fortsatta arbetet:

Förbundsstyrelsen (FS) har med glädje
konstaterat att Göteborgs och Storgöteborgs
nämndemannaföreningar beslutat att slå sig
samman fr.o.m. år 2017 och bilda
Göteborgsregionens nämndemannaförening.
Därigenom kan vi hälsa flera medlemmar från
Göteborgsföreningen välkomna till NRF som
tidigare stått utanför. Tidigare i år har också
Borås nämndemannaförening beslutat ansluta
sig till NRF fr.o.m. årsskiftet. Detta är en
mycket positiv utveckling.
En viktig uppgift för FS är att arbeta för att
fler föreningar av dem som fortfarande står
utanför nu ansluter sig till NRF. Det är av
stor betydelse för att NRF ska kunna behålla
sin legitimitet som företrädare för
nämndemännen inför Justitiedepartement och
Domstolsverk.

Stadgekommitté: Roine Hangvar, Kjell
Nilsson och Lars Österdahl
Försäkringsfrågor: Björn Sandwall, Karin
Einarsdotter Carlén och Roine Hangvar
Utbildningsprojekt och arvodesfrågor:
Tomas Jakopsohn, Marie Westerberg och Britt
Winberg
NRF:s studieresor och Europadagen:
Marika af Winklerfelt, Lena Marie Lindgren,
Eva Persson och Staffan Ringskog
Hemsidan: Mats Linder, Tomas Jakopsohn
och Staffan Ringskog

Men medlemsrekrytering är en viktig uppgift
inte bara för FS utan för alla
nämndemannaföreningar. Genom bra
aktiviteter som studieresor och
kompetensutveckling bör vi kunna intressera
fler att bli medlemmar.

Avrapportering från grupperna kommer
givetvis att ske efter hand.

Passa på att söka bidrag hos NRF för
studieresor från Domstolsverkets konto där
det finns gott om pengar kvar!.

Hemsidan www.nmrf.se

Aktuellt medlemsantal

NRF:s webbansvarige Lars-Gösta Liljedahl
arbetar med att göra sidan mobilanpassad och
enklare för föreningarna att hantera själva.
Lars-Gösta vill ha en kontaktperson från
varje förening. Gå in och uppdatera Er sida
och meddela den vägen Er kontaktperson.

Vi ber Er också att meddela kansliet
(kansli@nmrf.se) hur många medlemmar ni
för närvarande har i er förening.

