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Medlemsvärvning 

Nu står snart en ny mandatperiod för dörren. 

Rekryteringen av nämndemän håller på att 

avslutas. Alla nya nämndemän måste 

genomgå en obligatorisk utbildning i 

domstolarnas regi för att få tjänstgöra fr.o.m. 

den 1 januari 2016. Detta tillfälle bör tas till 

vara ute i lokalföreningarna för att komma i 

kontakt med de nya nämndemännen och 

informera dem om på vilket sätt föreningen 

och NRF kan bistå dem i deras roll som 

nämndemän. Det är bra att kunna väcka deras 

intresse för ett medlemskap så tidigt som 

möjligt. Bjud gärna in till öppet hus eller 

andra aktiviteter om ni inte får tillträde till 

utbildningen. Vi behöver öka antalet 

medlemmar för att kunna fortsätta att bedriva 

en meningsfull verksamhet och behålla vår 

legitimitet i kontakterna med Justitieministern 

och Domstolsverket.   
 

Nya stadgar 

Från den 1 januari gäller nya stadgar för NRF. 

Kongressen har ersatts av förbundsstämman 

som ska hållas vartannat år fr.o.m. år 2016. 

Den kommer att äga rum under en dag den 21 

maj i Stockholm. Nytt är att varje förening får 

representeras av ett ombud för varje påbörjat 

femtiotal betalande medlemmar den 31 

december året innan. Så det är viktigt att 

komma ihåg att betala medlemsavgift för alla 

nytillkomna medlemmar senast den 15 

november i år. 

Förbundsstyrelsens mandat löper ut nästa år 

då ny styrelse ska väljas. Styrelsen har 

minskats ner från 15 till 11 medlemmar 

inklusive ordförande och kassör vilket gäller 

redan från i år. 

 

Stadgarna finns i sin helhet att läsa på NRFs 

hemsida www.nmrf.se. 

 

 

Brev till Justitieministern 

I enlighet med kongressens beslut i maj har 

NRF skickat ett brev till Justitieministern 

angående villkoren för nämndemännens 

arvoden. Brevet avslutas med följande 

yrkanden: 

Att nämndemännens arvoden höjs i enlighet 

med Nämndemannautredningens förslag 

Att inläsningsarvode utgår även i hovrätt och 

tingsrätt i förekommande fall 

Att halvdagsarvodet tas bort 

Att extra ersättning betalas vid långa 

förhandlingar efter arbetsdagens slut 

Att i ersättning för förlorad arbetsinkomst ska 

även inräknas avgift till avtalspension 

 

Samtidigt hemställer NRF om ett möte  med 

Justitieministern för att få  diskutera 

arvodesfrågorna. 

 

Kontakter med Domstolsverket och SKL  

Diskussioner kommer snarast att tas upp med 

Domstolsverket inför 2016 om storleken på 

och villkoren för det ekonomiska stöd som 

ges till NRFs verksamhet och till 

föreningarnas studieresor.  Möjligheten för 

föreningarna till studieresor varje år bör bland 

annat vara målet.  

 

Beslut togs tidigare om att begära ett möte 

med SKL för att diskutera de skillnader som 

råder vad gäller kommuner och landstings 

bidrag till lokalföreningarna. En del 

kommuner och landsting är mycket generösa 

medan andra helt vägrar att bidra. NRF vill se 

rekommendationer som klargör det dubbla 

huvudmannaskap som gäller för 

nämndemännen och att bidrag till 

kompetensutveckling bör medges av såväl 

kommuner som landsting. SKLs ordförande 

Lena Micko tar emot NRFs ordförande och 

Mats Linder den 9 december för att diskutera 

dessa frågor.  

http://www.nmrf.se/

