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ommar stundar med välbehövlig 
avkoppling och paus i föreningslivet. 

 
Nf vid Stockholms förvaltningsrätt har beslutat att 
ansluta sig till NRF. Föreningen hälsas HJÄRTLIGT 
VÄLKOMMEN. 

Nomineringar och utbildning 
Nomineringsarbetet är nu troligen avklarat i de 
flesta kommuner. Följ gärna DV:s information ”Bli 
nämndeman”. Intresserade kandidater till 
nämndemannauppdraget har kontaktat NRF med 
frågor och funderingar – Hur ofta tjänstgör man? 
Måste man vara medlem i politiskt parti? Våld och 
hot mot nämndemän? Under hösten klubbar 
fullmäktige och då vet vi hur nämndemannakåren 
kommer att se ut de kommande 4 åren räknat från 
den 1 januari 2020. Under hösten 2019 kommer 
respektive domstol att kalla nyvalda nämndemän 
till utbildning inför uppdraget. Under våren 2020 
kommer de omvalda nämndemännen att kallas till 
fortbildning . Utbildningarna är obligatoriska för 
samtliga. 

Myndighetskontakter:   
Justitieminister Morgan Johansson uppvaktades 
den 25 april.   
 Förbundsordförande Linda von Beetzen och vice 
förbundsordförande Roine Hangvar framförde 
NRF:s tankar/krav på arvode, utbildning, 
rekrytering . 

I början av april hade NRF ett uppföljande möte 
med DV efter tidigare möte med 
generaldirektören. 

DV:s säkerhetsspecialist har kontaktat Linda von 
Beetzen för information om säkerhetsfrågor. 
Fortsatt kontakt följer. 

Ordförandekonferens i oktober 
NRF vill återuppväcka traditionen med 
ordförandekonferens. Ordförande 

 

 

 
i alla föreningar inbjuds till konferens i Stockholm 
lördag 5 oktober 2019. Närmare information och 
program sänds i slutet av augusti.  

Förbundsstämma 2020. Med tvåårig 
mandatperiod är det dags för Stämma 2020. 
Datum är bestämt till den 16 maj och möteslokal 
blir Stockholms Tingsrätt, Rådhuset. 

ENALJ 2012 bildades ENALJ –nätverk mellan 
lekmannadomare i 18 europeiska länder. Den 
årliga träffen hölls i år i Bonn. Sverige 
representerades av förbundsordförande Linda. 

Verksamhetsberättelse för 2018 ligger inom kort 
på NRF:s hemsida  www.nmrf.se 

NÄMNDEMANNEN Nr 2-2019 är under produktion 
och beräknas komma ut i slutet av juni. 

Gilla oss på Facebook          

Alla löpande nyheter publicerar vi även på 
Facebook vilket gör det smidigare för dig att följa 
oss och ta del av olika viktiga händelser och 
datum. Gilla oss på Facebook "Nämndemännens 
Riksförbund NRF" så får du automatiskt våra 
nyhetsuppdateringar.  

 
Skön sommar med tid att ladda batterierna inför 
höstens aktiviteter. 

Förbundsstyrelsen 
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Viktiga datum att notera: 

Ordförandekonferens 2019, den 5 oktober 
i Stockholm 

Förbundsstämma 2020, den 16 maj i 
Stockholms tingsrätt 

https://www.facebook.com/TheSwedishNationalAssociationofLayJudges/
http://www.nmrf.se/

