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GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 

Vi börjar och slutar med att önska alla våra 

medlemmar och föreningar detta! 

 

VAD GÖR NRF? 

Vi vill gärna påminna om att NRF:s uppgift är 

att företräda nämndemän i till NRF anslutna 

föreningar och direktanslutna medlemmar i 

gemensamma frågor. 

NRF är remissinstans och arbetar med 

påverkan i alla frågor som rör oss nämndemän 

främst gäller det arvoden, semesterlöner, 

pensioner, men också våra arbetsförhållanden 

m.m. 

Förbundsstyrelsen (FS) gör det gentemot 

Riksdagens justitieutskott, Justitieministern 

och Justitiedepartementet, Domstolsverket 

och Sveriges Kommuner och Landsting.   

NRF följer också utvecklingen och utbyter 

erfarenheter om lekmannadomares roll främst 

inom EU-länderna. 

Just nu försöker FS få till stånd ett nytt möte 

med Justitieminister Morgan Johansson för att 

diskutera arvodesfrågorna. 

 

DAGS FÖR SLUTREDOVISNING  

Det är dags för Nämndemannaföreningarna 

att slutredovisa medlemsavgifterna för 2017 

för de medlemmar som tillkommit sedan 

redovisningen i mars. Vänligen gör detta 

före årsskiftet!  

' 

FÖRBUNDSSTÄMMA DEN 5 MAJ 2018 
Stämman hålls i Rådhuset (Stockholms 

Tingsrätt) och beräknas starta kl. 09.30 med 

förmiddagskaffe. Förhandlingar kl 10.00 till 

kl 16.00.  Lunch och eftermiddagskaffe 

kommer att serveras. 

Föreningarnas medlemsantal 31/12 2017 

ligger till grund för antal ombud. För varje 

påbörjat 50-tal ombud får föreningen ETT 

ombud. Med 101 medlemmar således TRE 

ombud. 

GLÖM DÄRFÖR INTE: 

Slutredovisning av medlemsavgifter före 

årsskiftet! 

 

Redovisning av medlemsavgifter för 2018 

före påskhelgen 2018. Det är 

inträdesbiljetten till stämman. 

 

NOMINERINGAR 

Valberedningen önskar få Era namnförslag 

till styrelse och revisorer senast 31/1 2018. 

Maila till valberedningens 

sammankallande 

rainer.fredriksson@outlook.com. 

 

FÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN 

Enligt stadgarna ska föreningarnas årsmöten 

hållas senast under februari - mars.  FS 

rekommenderar att medlemsavgifterna för 

2018 aviseras för betalning senast i samband 

med kallelsen till årsmötet gärna med ett 

inbetalningskort. Ett tips är annars att 

föreningen skaffar sig Swish för att förenkla 

betalningen för medlemmarna. 

 

PINS/FÖRENINGSNÅLAR 

Förbundsstyrelsen beslöt inför 2017 att alla 

medlemmar skulle få en Pin/Föreningsnål. 

Behöver Ni fler pins i föreningarna inför 

årsmötena 2018 hör av Er till kansli@nmrf.se. 

 

 

Vi önskar Er alla 

 

 

EN GOD JUL 

OCH 

ETT GOTT NYTT ÅR! 

 

 

Förbundsstyrelsen 
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