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HEMSIDAN
Nämndemännens Riksför-
bund har nu fått en ny hem-
sida som började fungera i 
slutet av mars i år. Varje för-
ening uppmuntras att bidra 
med material, text och bilder 
om sin verksamhet. Företa-
get som ansvarat för den nya 
utformningen heter Thot De-
sign AB. NRF:s kansli ansva-
rar för den löpande kontakten 
med detta företag. Under sitt 
senaste möte inom förbunds-
styrelsen antogs avtalet med 
Thot Design AB. 

Inom vissa föreningar går medlemsvärvningen mycket 
bra. Ett exempel  på detta är Sundsvalls nämndemanna-
förening. Vid årsskiftet hade denna förening 23 medlem-
mar, tendensen var tydlig, vad som befarades var en ned-
gång i antalet medlemmar för 2012.
Men nu har det vänt, föreningen i 
Sundsvall kunde räkna hela 23 nya 
medlemmar vid sitt senaste årsmötet. 
En 100-procentig ökning vilket inne-
bär att föreningen i Sundsvall idag har 
46 betalande medlemmar
En bidragande orsak till uppsvinget 
för Sundsvall var det seminarium för-
eningen arrangerade i november 2011. 
Ett mycket uppskattat seminarium där 
samtliga nämndemän i Sundsvall in-
bjudits. Föreningen hade då bjudit in 
tidigare åklagaren och nämndeman-
nen Brynolf Wendt som talare. Un-
der kvällen medverkade också Frank 
Norgren från förbundsstyrelsen. Båda 
föredragen var uppskattade och fick 
många av de inbjudna att lösa med-
lemskap. 
- Under detta verksamhetsår har för-
slag kommit på ett liknande eve-
nemang i november i år, berättar 
ordföranden Priscilda Helenius. För-
hoppningen för oss i Sundsvall är att 
öka medlemsantalet ytterligare.

LINKÖPING
Föreningen i Linköping har i nu-
läget 71 medlemmar. Målet för 

styrelsen i Linköping är att pas-
sera 100 medlemmar när året är 
slut. I Linköping är 140 nämnde-
män verksamma. Ett arrangemang 
som lockade många i Linköping 
till föreningen var ”Ett Tryggare 
Sverige”, i samband med detta 
föredrag löste många besökande 
nämndemän också medlemskap i 
föreningen.

VARBERG
Föreningen i Varberg har bestämt 
sig för att lämna förbundet. Sty-
relsen i Varberg motiverar utträdet 
med att frågor ställda till förbunds-
styrelsen förblivit obesvarade.

Alf Söderlund, Gudrund Alexandersson och Ann-Catrin Holmlund, nämndemän 
i Sundsvall- aktiva i en av föreningarna i landet som ökar mest i medlemsantal.
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       ”Lekmannadomares deltagande i rätts-
        processen är en grundläggande princip för 
        varje demokratiskt samhälle”.
Så formulerade sig Viviane Reding, EU’s kommissionär för rättsfrå-
gor, vid en ceremoni på EU-parlamentet i Bryssel i maj då en euro-
peisk deklaration om lekmannadomare antogs. Deklarationen under-
tecknades av företrädare för 14 EU-länder och för Sveriges del av 
NRF´s ordförande Lars Lassinantti.
     Mer information om deklarationen ges i nästa nummer av tid-
ningen Nämndemannen

Nämndemän behövs 
i en demokrati!

Lagmannen Inger Söderholm vid Attunda tingsrätt har fått i uppdrag 
att genomföra en översyn av nämndemannasystemet. Översynen 
skall redovisas senast 28 juni nästa år för att eventuellt börja tilläm-
pas vid val av nämndemän 2014. 
Följande experter från berörda myndigheter och organisationer, bl.a. 
från Nämndemännens riksförbund, har utsetts att medverka i arbetet:
     Katarina Eriksson, chefsåklagare, Hjalmar Forsberg, hovrätts-
lagman, Bengt Ivarsson, advokat Marie Jönsson, chefsrådman, Lars 
Lassinantti, förbundsordförande (NRF), Martina Löfstrand, rättssak-
kunnig, Karin Nacke, enhetschef, Stefan Reimer, chefsrådman, An-
nika Sandström, kammarrättslagman.
     Till stöd för utredaren har också tillsatts en referensgrupp med 
representanter för riksdagspartierna med följande ledamöter:

Utredarna utsedda
- arbetet forceras

Paula Röttorp, FP, Jan R. Andersson, M, 
Johan Linander, C, Gunilla Tjernberg, KD, 
Mattias Jonsson, S, Eva Dannstedt Bran-
ting, MP, Lena Olsson, V, Kent Ekroth, SD. 
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ÖVERKLAGANDENÄMNDEN
FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG

Överklagandenämndens uppgift 
är att pröva överklaganden av 
domstolsbeslut om att entlediga 
och avstänga nämndemän. Dess 
beslut kan inte överklagas. Nämn-
den inrättades år 2006 och har sitt 
kansli hos Kammarrätten i Sunds-
vall. Nämnden där bl.a. NRF är 
företrätt har följande sammansätt-
ning fr.o.m. den 1 juli 2012 t.o.m. 
den 30 juni 2015:
Ordförande är kammarrättspre-
sidenten Bertil Ekholm med hov-
rättspresident Sten Burman som 
vice ordförande.

Ledamöter:                                          
f.d. riksdagsledamoten Göran 
Norrlander, f.d. riksdagsledamo-
ten Olle Sandahl och förbunds-
ordföranden Lars Lassinantti.
Ersättare: riksdagsledamoten 
Kerstin Haglö, vice förbundsord-
föranden Britt-Marie Brynielsson 
och vice förbundsordföranden 
Marika af Winklerfelt;
Kammarrättsrådet Åsa Ärlebrant 
är nämndens sekreterare

NYA MEDLEMSTECKEN: 

LASSINANTTI
I HELSINGBORG
NRF:s ordförande Lars Lassinantti 
och tidningen Nämndemannens 
redaktör Staffan Ringskog har be-
sökt Nämndemannaföreningen i 
Helsingborg för att informera om 
NRF:s verksamhet.  Mötet hade 
lockat ett 20-tal besökare och Lass-
inantti fick svara på en lång rad 
frågor om fördelarna med att ha 
tillgång till en riksorganisation som 
tillvaratar nämndemännen intres-
sen. Inte minst när nämndemän-
nens framtid ifrågasätts och utreds 
är det viktigt att man uppträder 
samlat och med en röst. 

STYRELSEN
FÖRNYAS
Margrethe Höglund har avsagt sig 
uppdraget som ledamot i NRF:s för-
bundsstyrelse.  Hon ersätts av Björn 
Sandwall som tidigare varit ersätta-
re i förbundsstyrelse. På hans plats 
inträder Håkan Killius från Partille 
som varit sk ”extra” ersättare i för-
bundsstyrelsen.  Margrethe Höglund 
har under kort tid varit ansvarig för 
förbundets reseverksamhet och sty-
relsen undersöker fn vilken omfatt-
ning och inriktning reseverksamhe-
ten skall få i framtiden. 

 
 

Femton av landets ordföranden i 
Sveriges nämndemannaföreningar 
har skrivit till förbundsstyrelsen och 
framfört önskemål om en utbild-
ningskonferens för föreningarnas 
ordföranden. I brevet påpekar man 
att förbundet tidigare ordnat lik-
nande konferenser och att det ur de-
mokratisk synpunkt är olyckligt om 
nämndemännen och föreningarna 
inte har möjlighet att diskutera vik-
tiga frågor mer än var fjärde år dvs 
vid kongresserna.  Tidigare konfe-
renser av den här typen har visat sig 
dyra men styrelsen inser betydelsen 
av en sådan konferens och skall göra 
en ny beräkning på kostnaderna.
     Styrelsen skall också i enlighet 
med kongressönskemålen undersö-
ka möjligheten att hålla sina styrel-
semöten i de olika regionerna.

Konferens
efterlyses


