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Den nyvalda styrelsen
På NRF:s första förbundsstämma den 21 maj
2016 valdes följande styrelse:
Förbundsordförande Marika af Winklerfelt,
Stockholm
Förbundskassör Karin Einarsdotter Carlén,
Örebro län
Till ledamöter valdes:
Eva Persson, Göteborg
Björn Sandwall, Halmstad
Roine Hangvar, Stockholm
Lena Mari Lindgren, Lycksele
Lars Österdahl, Värmland
Marie Westerberg, Norrköping
Tomas Jacopsohn, Kronoberg
Till ersättare valdes:
Mats Linder, Attunda
Kjell Nilsson, Hässleholm
Vid styrelsens konstituerande möte den 18
juni 2016 beslöts följande:
Till vice ordförande valdes Mats Linder, till
förbundssekreterare Lars Österdahl, till vice
förbundssekreterare Marie Westerberg.
Regionindelningen framgår på NRF:s
hemsida www.nmrf.se, där finns också
föreningarna som ingår i NRF. Indelningen
kommer som ett led i arbetet med stadgar att
ses över.
Regionombud tills vidare är:
Region 1 o 2: Lena Mari Lindgren
- ”- 3 och 4: Lars Österdahl
- ”- 5:
Roine Halvar
- ”- 6:
Marie Westerberg
- ” - 7:
Björn Sandwall och
Eva Persson
- ”- 8:
Tomas Jacopsohn
- ”- 9:
Kjell Nilsson

NRF:s försäkring
Vid tjänstgöring som nämndeman gäller
Domstolsverkets försäkring.
Vid utbildning, kompetensutveckling och
studieresor som Nämndemannaförening eller
NRF genomför är deltagande nämndemän
försäkrade i NRF:s försäkring i Folksam. Det
innebär både en person och fordonsförsäkring. Så t ex finns möjligheter till
självriskeliminering vid fordons- eller andra
skador.
En översyn och förhandling görs av den nya
styrelsen genom Björn Sandwall och Roine
Halvar.Resultatet kommer att redovisas i
Nyhetsbrev och på hemsidan.

Hemsidan, www.nmrf.se
Under sommaren kommer en anpassning av
hemsidan att göras till Wordpress för att göra
den både mer användarvänlig men också
enklare för föreningarna, så att de själva kan
hantera egna sidor knutna till NRF:s hemsida.
Detta arbete görs i samarbete mellan Mats
Linder, Tomas Jacopsohn och webbredaktören
Lars-Gösta Liljedahl.

Domstolsverkets resebidrag
För att höja nämndemännens kompetens har
föreningarna möjlighet att hos NRF söka
bidrag till studieresor inom rättsväsendet från
Domstolsverkets resekonto. I år har vi i
kontakt med DV lyckats få igenom
generösare regler – hela bidraget behöver inte
sökas på en gång utan man kan återkomma
med en ny ansökan så länge man inte nått upp
till taket på 8000 kr eller 12 000 kr för
föreningarna i Norrland, Dalarna och
Värmland samt Gotland. Föreningar med
över 100 medlemmar kan dessutom få bidrag
med två gånger maxbeloppet - se till att
utnyttja det! Det är synd om vi varje år ska
behöva skicka tillbaka de pengar som inte
använts till DV.

