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NRFs styrelsemöte 29-30 augusti 

Under den gångna helgen hade förbundsstyrelsen 
(FS) ett givande möte. NRFs roll och organisation 
diskuterades och hur verksamheten kunde 
utvecklas till mer nytta för medlemmarna.   

NRFs viktigaste roll är att företräda alla 
nämndemän gentemot Justitiedepartement (JU), 
Domstolsverk (DV), Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) m.fl.  I den rollen ingår att vara 
remissinstans i frågor som rör rättsväsendet. 

På DVs uppdrag ger NRF ut tidningen 
Nämndemannen med 5 nummer per år som 
distribueras till alla aktiva nämndemän. NRF 
svarar dessutom för administration av DVs stöd 
till lokalföreningarnas studieresor. 

 Den verksamhet som bara riktar sig till 
NRFs medlemmar innehåller ekonomiska bidrag 
och underlag till lokalföreningarnas 
kompetensutveckling – en verksamhet som 
styrelsen vill utveckla.  Årligen genomförs en 
studieresa i NRFs regi till länder inom EU och 
närområdet där lekmannadomare förekommer.  

 NRF har en hemsida www.nmrf.se som 
alla medlemsföreningar kan länka sig till. 
Styrelsen har beslutat om en översyn av hemsidan 
som ska vara klar till årsskiftet. I samband därmed 
erbjuds medlemsföreningarna kostnadsfri hjälp att 
utveckla och anpassa sina egna hemsidor. 

 NRF har tecknat en försäkring som 
omfattar alla medlemmar och gäller vid skada 
som inträffar i samband med alla aktiviteter som 
genomförs av NRF, regioner eller lokalföreningar. 
Försäkringen är förmånlig och ger även ersättning 
för eventuell självrisk. 

 
Regionindelning och regionombud 
NRF är indelat i nio regioner. FS har beslutat att 
se över regionindelningen under hösten. Beslöts 
dock redan att Värmland efter egen begäran 
lämnar region 3 och ingår i region 4. Följande 
indelning gäller tills vidare.  Ansvariga ur FS för 
respektive region redovisas nedan: 
Region 1 och 2 Regionombud Lars Pohjanen, 
Luleå, lars.pohjanen@kholmen.se:  
Luleå, Lycksele, Piteå, Boden, Skellefteå, Umeå. 
Härnösand-Kramfors, Jämtland, Sollefteå, 
Sundsvall, Örnsköldsvik 

 

Region 3 Regionombud Lars Österdahl, 

Värmland, osterdahl.lars@telia.com : 

Dalarna, Falu domstolar, Hälsingland, Gävleborg 

Region 4 Regionombud Bo Sjöberg, Örebro, 
bo.sjoberg@edu.karlskoga.se : 
Enköping-Håbo, Uppsala, Örebro, Västmanland, 

Värmland 

Region 5 Regionombud Mats Linder,  
Attunda, mats.linder@bredband2.com:   
Stockholms kammarrätt, Solna, Stockholms 

tingsrätt, Svea hovrätt, Södertälje, Nacka tingsrätt, 

Södertörn 

Region 6 Regionombud Hans Andersson, 
Eskilstuna-Strängnäs, 
hans.andersson@reflection.se:  
Gotland, Norrköping, Nyköping, Eskilstuna-

Strängnäs, Linköping 

Region 7 Regionombud Eva Persson, 
Storgöteborg, vicidajen@comhem.se:  
Alingsås, Halmstad, Skaraborg, Storgöteborg, 

Uddevalla, Norra Dal 

Region 8 Regionombud Björn Sandvall, 
Halmstad, bjorn.sandwall@weland.se:  
Eksjö, Jönköping, Kalmar-Öland, Kronoberg, 

Oskarshamn 

Region 9 Regionombud Birgitta Ståhl, Blekinge, 
dag.stahl@comhem.se:  
Helsingborg, Hässleholm, Blekinge, Malmö, 
Skåne-Blekinge hovrätt, Ystad, Kristianstad 

 

Viktiga FS-beslut 
Under hösten förbereder FS en skrivelse till 
Justitieministern om de låga arvodena och 
villkoren för ersättningar i övrigt. Samtidigt 
kommer vi begära ett möte med Justitieministern 

för att diskutera arvodesfrågorna. 
SKL kommer också att uppvaktas för att 

diskutera skillnaderna mellan kommuners och 
landstings bidrag till NRFs föreningar. En del är 
mycket generösa medan andra vägrar att bidra. 
Nämndemännen har dubbelt huvudmannaskap – 
de arvoderas av staten men utses av kommuner 
och landsting som därför bör medge bidrag till 
nämndemännens kompetensutveckling. 
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