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från

Välkommen till ett nytt år tillsammans med
NRF. Vi jobbar utifrån den strategiska
agendan och fokuserar särskilt på utbildning
och kompetensutveckling under 2021.
Årsmöten 2021 och motioner
Som vi informerat om i Nyhetsbrev nr 6 i december
så har FS beslutat att ge föreningarna generell
dispens att senarelägga årsmötena för 2021 fram till
och med 30 juni 2021. Med anledning av denna
dispens så har Förbundsstyrelsen beslutat att också
ge dispens för medlemmar att inlämna motioner till
föreningens årsmöte. En medlem kan lämna ev.
motion senast sex veckor innan datumet för
föreningens årsmöte.
Vi vill redan nu påminna om att det är viktigt att
skicka in ev. nya kontaktuppgifter efter årsmötena
till NRF. Formulär och instruktion hittar du här.
Det finns också pins att beställa på kansliet, och
dela ut till nya medlemmar.

Kompetensutveckling 2021
Barnkonventionen
Nu påbörjar vi ett antal angelägna
utbildningsinsatser och det är viktigt att vi
nämndemän tar chansen och vidgar vår kompetens.
Vi ser gärna att ni kontaktar era medlemmar och
inspirerar dem till att anmäla sig, nu i första hand
till utbildningen i Barnkonventionen.
Informationen om utbildningen har gått ut till
respektive förening för vidareinformation till
medlemmarna, vi har också skickat information till
alla domstolar och önskat att de hjälper till att
skicka inbjudan vidare till samtliga nämndemän. Vi
vet att ett antal domstolar har hjälpt till. Första
utbildningstillfället är 28 januari och anmälan görs
på hemsida www.nmrf.se senast 24 januari.
Dataskyddsförordningen (GDPR)

31 januari blir det utbildning i dataskyddslagen för
föreningarnas styrelser. Det är särskilt angeläget att
den personuppgiftsansvariga, ordförande och

kassör deltar. Utbildningen omfattar dels en
teoretisk genomgång av lagstiftningen, och dels
vad som krävs av oss i hanteringen av
personuppgifter. Det blir också en genomgång av
en användarmanual och förslag till mallar att
använda i respektive förening. Klicka här för att
komma till inbjudan och anmälan.

ZOOM för föreningarna
NRF har köpt en zoom-licens, som ska kunna
användas av föreningarna gemensamt. Om ni i
föreningarna vill använda zoom för en föreläsning
eller årsmöte, kontakta respektive regionombud så
får ni information om tillvägagångssätt. Observera
att det inte finns något voteringsverktyg.
.
DV-kontot
Nu är det nytt budgetår och det finns nya medel att
söka för föreläsningar och kompetensutveckling.
Klicka här för mer information.
NRF-kontot
Vi arbetar för att bli fler medlemmar. Det finns
även i år pengar att söka för medlemsrekryterande
aktiviteter. Klicka här för mer information.

Möte med generaldirektör Thomas Rolén
Förbundsordförande Stefan Blomquist och vice
förbundsordförande Roine Hangvar kommer att
träffa DV:s generaldirektör Thomas Rolén 18/2
2021. De kommer att diskutera samverkan mellan
DV och NRF, anslaget till vår verksamhet och
arbetsmiljön i domstolarna för oss nämndemän.

Med förhoppning om ett aktivt 2021!
FÖRBUNDSSTYRELSEN

