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Ordföranden sjukskriven
Vår förbundsordförande Marika af
Winklerfelt är för närvarande sjukskriven.
Som tillförordnad förbundsordförande
tjänstgör Mats Linder. Han kan nås på 070668 91 50 eller e-post mats.linder@nmrf.se.

Europadagen – European Network
Associations of Lay Judges,
ENALJ, genomförs den 12-14 maj i
Stockholm.
Ett fyrtiotal nämndemän från europeiska
länder deltar. Justitieminister Morgan
Johansson och europaparlamentarikern
Cecilia Wikström deltar.
Delegaterna kommer till Stockholm på
fredagen. Europadagen med förhandlingar
äger rum på lördagen och söndagen ägnas åt
att se och uppleva huvudstaden.

Enkäten till
nämndemannaföreningarna
En sammanställning sänds nu ut till
föreningarna, där det kan konstateras att vi
har väldigt olika förhållanden som
nämndemän i våra domstolar.
Enkäten kommer också att redovisas för
Domstolsverket.
De största skillnaderna som föreligger
handlar till exempel om inställelsetider före
förhandlingarna. Ca 40 % har 15-30
minuters förberedelsetid och ca 60 % går
direkt till förhandling.
Arvodesfrågorna inte minst när det gäller
inställda förhandlingar skiljer sig i stor
utsträckning. Från full ersättning till ingen

alls.
Även när det gäller att hitta ersättare då man
själv inte kan så skiljer sig rutinerna. Hälften
får ordna ersättare själva medan domstolen
sköter det för den andra halvan.
En märklig skillnad är att ca 15 % inte får
tillgång till nämndemännens adresser.

Arvoden till föreläsare
Både vid utnyttjandet av Domstolsverkets
reseanslag och NRF:s anslag för
kompetensutveckling behövs riktlinjer för
hur arvodering, skatt och sociala avgifter
skall hanteras. Därför har riktlinjer
utarbetats som dels finns på hemsidan
(www.nmrf.se), dels följer med som bilaga
till de ekonomiska riktlinjerna för ovan
nämnda anslag.
Vi rekommenderar att föreläsare med Fskattsedel anlitas. Om så icke är fallet
åligger det nämndemannaföreningarna att
redovisa skatt, arbetsgivaravgifter samt
lämna kontrolluppgift för utbetald lön.
PÅMINNELSE:
Medlemsavgifterna skall enligt stadgarna
vara inbetalda den 31 mars.
Om inte vänligen gör det – 150 kronor per
medlem på NRF:s Bankgiro 5360-9855.
Glöm inte att ange avsändare.
Viktigt också att maila/ posta styrelsens
uppdaterade kontaktuppgifter till
kansli@nmrf.se
Förbundsstyrelsen

