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VÅR ORDFÖRANDE ÄR TILLBAKA! 

Marika af Winklerfelt är tillbaka som 

ordförande efter en tids sjukdom. 

 

RAPPORT FRÅN MÖTE MED 

DOMSTOLSVERKET 26 OKTOBER  

NRF:s ordförande Marika af Winklerfelt har 

åter träffat DV:s GD, Martin Holmgren m. fl. 

Kort sammanfattning: 

-Inga nya pengar från regeringen just nu till 

DV Men regeringens stora satsning på polis 

och åklagarväsende kan leda till att antalet 

mål vid domstolarna ökar och kräver mer 

resurser på sikt. . 

-Nämndemannauppdraget som DV fått från 

regeringen handlar om rekrytering och 

information inför 2019 års nomineringar av 

nämndemän. NRF deltar i arbetet. På lokal 

nivå bör föreningarna se till att vara med när 

arbetet börjar bedrivas där. 

-DV kommer fortsatt att medverka i tidningen 

Nämndemannen (Kristina Ridal Ceder).  

-Vår ordförande tog upp enkäten som visar 

hur olika domstolarna fungerar gentemot 

nämndemännen. Detta ansågs otillfreds-

ställande. DV ger därför på intranätet 

domstolarna råd om tillämpning i bl.a. 

arvodesfrågor. NRF ska få tillgång till de 

frågor och svar som getts.  

- NRF framförde önskemål om att bidraget till 

studieresor från DV även skulle få användas 

till föreläsare. DV undersöker och kommer 

med besked. 

- Alla föreningar har rätt att få ut adresser till 

samtliga nämndemän vid  respektive domstol. 

Föreningar kan vända sig till Pia Kopp eller 

Anna Karin Kågefors på DV för att få en 

sådan förteckning. 

 

FÖRBUNDSSTÄMMA DEN 5 MAJ 2018 

 

Stämman kommer att hållas i Rådhuset i 

Stockholm. Den beräknas starta kl 09.30 med 

förmiddagskaffe. Förhandlingar kl 10.00 till 

kl 16.00. Lunch och eftermiddagskaffe 

kommer att serveras. 

Antalet medlemmar den 31/12  2017 ger 

underlag för antal ombud. För varje påbörjat 

50-tal ett ombud. Med 103 medlemmar 

således 3 ombud. 

VIKTIGA PÅPEKANDEN: Se till att 

medlemsavgifterna för alla medlemmar är 

slutredovisade för 2017 senast före jul. 

Glöm inte att deltagande också bygger på 

att medlemsavgiften för 2018 är inbetald 

före påsk, senast 28 mars 2018. 

Valberedningens sammankallande vill ha -

nomineringar till förbundsstyrelse och 

revisorer via mail till 

rainer.fredriksson@outlook.com. 

 

PINS/FÖRENINGSNÅLAR 

Förbundsstyrelsen beslöt inför 2017 att alla 

medlemmar skulle få en Pin/Föreningsnål. 

Behöver Ni fler pins i föreningarna inför 

årsmötena 2018 hör av Er till kansli@nmrf.se. 

DV- OCH  NRF-KONTONA  

Medlen på kontona är nu slut för 2017. 

Välkommen med ansökningar inför 2018. 

 

HA EN FIN HÖST! 

Förbundsstyrelsen 
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