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VIKTIGA MÖTEN 

Linda von Beetzen, förbundsordförande och Roine 
Hangvar, vice förbundsordförande har täta kontakter 
med de myndigheter som är viktiga för NRF:s 
verksamhet . I augusti skedde ett möte med 
Domstolsverket (DV). Rekrytering / val av nämndemän 
2019 och domstolarnas utbildning av nya nämndemän är 
viktiga frågor både för DV och NRF. DV har tagit fram 
ett omfattande utbildningsmaterial som kommer att 
erbjudas alla domstolar. Ordförande i alla NRF- anslutna 
föreningar kommer inom kort att få ta del av materialet. 
I januari är nytt möte med DV inplanerat.  

Med Justitieutskottets, JU, nya ordf  Fredrik Lundh-
Sammeli sker ett möte under november och i början av 
2019 kommer Linda och Roine att ha ett möte med SKL 
(Sveriges Kommuner och Landsting). 

NRF har en överenskommelse, avsiktsförklaring, med 
TCO. TCO ska i mån av tid stödja NRF med 
faktaunderlag för de frågor som NRF driver mot 
riksdag/departement/DV/SKL mm. Kontinuerligt håller 
NRF kontakt med TCO. 

NRF på sociala medier 
NRF har nyligen startat konton på Facebook och 
Linkedin. Se det som en försöksverksamhet – 
uppföljning under 2019. Sök gärna efter 
Nämndemännens riksförbund, klicka gilla. 

GDPR 
Det är varje enskild förenings ansvar att välja ett 
dataskyddsombud. Läs texten och bilagorna om GDPR – 
Dataskyddsförordningen i Nyhetsbrev 3-2018. Finns på 
hemsidan, www.nmrf.se. 

Bjud in grannarna till era aktiviteter. 
Oberoende av regiongräns, bjud in närliggande 
föreningar till era aktiviteter. Vinsten blir fler deltagare, 
breddat utbud och mer för pengarna. 

Vårens program 
Planera och spika reda nu programmet för hela våren. 
Med bra framförhållning är det lättare att  
marknadsföra föreningens aktiviteter. 

Sök medel från DV kontot och NRF kontot 
Fortfarande finns utrymme för att söka medel för 
studiebesök  och föreläsningar under 2018.  

 

 

 
 
På hemsidan www.nmrf.se hittar du de ekonomiska 
riktlinjerna. Där kan du också hitta NRF: s Idébank . 

Nämndemän 2020 – 2023 
Under våren 2019 kommer mycket energi att läggas på 
nomineringsarbetet. JU har gett DV i uppdrag att 
rekommendera de politiska partierna att bredda 
underlaget vid nominering av nämndemän - att gå 
utanför den egna partiorganisationen . Enligt DV 
uppmanas partierna att slutföra det interna 
nomineringsarbetet senast den 30 juni 2019. Då kan 
kommuner/landsting/regioner utse nämndemän i 
augusti/september 2019. Sedan ska DV/Domstolarna 
genomföra vandelsprövning och utbildning inför 
mandatperioden som startar den 1 januari 2020. 

Kolla gärna med era lokala partiorganisationer (där ni är 
medlemmar) ifall de interna förberedelserna har kommit 
igång. 

Stadgar 
Förbundsstämman i maj 2018 beslutade om nya stadgar 
för förbundet och föreningar. De gäller fr o m 2019. 
(Finns bifogat: Klicka här )  
 Kommer också att finnas på hemsidan, www.nmrf.se. 

Tidningen Nämndemannen 
DV har en pågående utredning om adressuppgifter över 
Nämndemän. Sekretesslag och GDPR ska prövas. 
Uppgifterna behövs för att NRF ska kunna uppfylla 
kravet från DV att samtliga nämndemän ska få tidningen 
Nämndemannen. 

Tyvärr har vi ännu inte fått besked i frågan. Samtidigt 
ska nytt avtal om utgivning av tidningen upprättas. 
Under rådande omständigheter har styrelsen i NRF 
beslutat att med omedelbar verkan göra ett kortare 
uppehåll av tidningsutgivningen. Nr 3 – 2018 får bli det 
sista numret under 2018.  
 
Nästa nummer utkommer i början av 2019. 

 

Med vänliga hälsningar 

Förbundsstyrelsen 

http://www.nmrf.se/
http://www.nmrf.se/
http://www.nmrf.se/img/pdf/stadgar_2019.pdf

