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älkomna till ett nytt år 2022. För NRF är det 
fullt fokus på att genomföra den fjärde 
stämman. 

  

Förbundsstämman 
Planeringen av förbundsstämman i Uppsala på Elite 
Hotel Academia 21-22 maj fortskrider. Planen är 
fortfarande att den ska anordnas fysiskt, men vi 
kommer att ha beredskap för att den måste 
genomföras digitalt. Valberedningen arbetar vidare 
med intervjuer av kandidater till förbundsstyrelsen.  
Motioner ska lämnas till NRF senast 12 mars  
Anmälan av ombud till stämman ska göras senast 14 
april. 

Årsmöten 
Det finns föreningar som har begärt att få genomföra 
årsmöten för 2022 senare än 31 mars. Arbetsutskottet 
har med hänsyn till pandemin och önskemålen att 
kunna genomföra fysiska årsmöten beslutat att bevilja 
en generell dispens och att årsmötena i 
lokalföreningarna ska vara genomförda senast 30 juni 
2022. NRF påminner samtidigt om att det finns 
möjlighet att genomföra digitala årsmöten via zoom. 
Behöver ni hjälp med bokning av zoom, vänd er till ert 
regionombud. 

Antalet medlemmar 2021 
Vi blev knappt 3 000 medlemmar 2021, färre än vad 
NRF budgeterat för, men vi är ungefär lika många som 
föregående år. Målet med 5 000 medlemmar är 
fortfarande en bit bort. Under året har det genomförts 
olika aktiviteter för att fler medlemmar ska ansluta, 
men det arbetet måste fortgå hela tiden.  

Anslag 
NRF har fått ett särskilt engångsanslag 2021 från DOV 
för att uppdatera hemsidan så att den blir mer 
tillgänglig och användarvänlig. Det arbetet har 
påbörjats, bl.a. så kommer sidan också att anpassas så 
att den blir oberoende av plattform och även anpassad 
för mobiltelefoner. Förhoppningen är självklart att 
hemsidan ska användas av fler och i större omfattning. 
Tillgängligheten till aktuell information från NRF och 
lokalföreningar, debatt, inbjudningar mm förbättras. 
Engångsanslaget kan också användas till ett 
adressregister/medlemsregister för distribution av 

tidningen Nämndemannen. Anslaget får användas 
också under 2022. 

Överklagandenämnden 
Regeringen har utsett nya ledamöter i 
Överklagandenämnden för Nämndemän. 
Kammarrättspresident Ylva Johansson, ordförande, 
Kammarrätten i Sundsvall 
Hovrättspresident Agneta Ögren, vice ordförande, 
Hovrätten för Nedre Norrland 
Eva Sonidsson (S), ledamot 
Bertil Kjellberg (M), ledamot 
Stefan Blomquist (NRF), ledamot 

Roine Hangvar (NRF), är ersättare till Stefan 

Ordförande- och kassörskonferens 
26 januari genomfördes den digitala konferensen för 
ordförande och kassörer. 45 föreningar var 
representerade, tillsammans med förbundsstyrelsen. 
Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén 
inledningstalade. Han nämnde bl. a intressant statistik. I 
Sverige avgörs 100 000 brottmål och 400 000 andra 
mål, det är 400 personer anställda på DOV, men 7 000 
inom koncernen inkluderande alla domstolar. Han 
nämnde också att digitaliseringen ökar, men det finns 
risker. Domstolarna drabbas av mänger av intrång och 
30 000 000 e-post aviseringar stoppas. Domstolarna är 
egna myndigheter och myndighetschefen är ansvarig 
för arbetsmiljö och säkerhet. Thomas fick bl. a frågor 
kring grund- och vidareutbildning för nämndemän, 
arvoden, arbetsmiljö, säkerhet och debriefing. 

När det gäller arvoden och andra ersättningar till 
nämndemän påtalade Thomas att det är departementet 
och slutligen Riksdagen som hanterar det, övriga 
synpunkter tar Thomas med sig och återkopplar senare 
vid överläggningarna med NRF. Thomas nämnde också 
att han uppskattar samarbetet med NRF och att vi har 
flera gemensamma mål. Han sa också att 
nämndemannasystemet inte är ifrågasatt, men att det 
är viktigt att fortsätta att verka för att stärka 
förtroendet bl.a. genom att bredda och föryngra 
nämndemannakåren. 
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