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rets Nämndeman 
För första gången kommer NRF att utse Årets 
Nämndeman. I ett särskilt utskick har ni fått en 
affisch som vi vill att ni sätter upp i era 

nämndemannarum. Nominering kan göras av styrelsen i 
en lokalförening. Utnämningen kommer att äga rum 11 
maj på den internationella Nämndemannadagen under en 
värdig ceremoni. Specifika statuter hittar ni här. 

Utbildning i Dataskyddsförordningen 
NRF genomförde en uppskattad utbildning i 
dataskyddsförordningen GDPR söndagen 31 januari. 41 
lokalföreningar var representerade med ca 70 deltagare. 
Förbundsstyrelsen har utsett Håkan Welin till 
dataskyddsombud och även kompletterat 
Integritetpolicyn med en bilaga där ombudets uppgifter 
framgår. Där framgår att dataskyddsombudet inte 
övertar något av förbundsstyrelsens eller 
lokalföreningarnas ansvar i integritetsfrågorna. Håkan 
finns däremot tillgänglig med information och råd hur 
förordningen ska tillämpas. NRF vill också påminna om 
att det finns mallar för viktig medlemsinformation 
tillgängliga på hemsidan för att kunna användas lokalt. 

Utbildning i Barnkonventionen 
Hittills är knappt 600 medlemmar anmälda till 
utbildningarna i Barnkonventionen. Om det är deltagare 
som inte har möjlighet att delta i alla direktsända 
utbildningstillfällena, så kommer seminarierna att lagras 
under 1 månad och finnas tillgängliga för de som anmält 
sig till utbildningen. Via hemsidan når man den lagrade 
inspelningen. 

Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen har på det senaste styrelsemötet följt 
upp arbetet i styrelsen sedan stämman i augusti. Arbetet 
i styrelsen utgår från stämmans beslut, verksamhetsplan 
för 2020-2022 och den strategiska agendan. Det är 
många verksamhetsområden att driva och utveckla. En 
stor arbetsmängd hamnar hos Britt på kansliet. Under 
hösten har bl.a..ett antal webbinarier anordnats och nu 
under våren pågår en angelägen utbildning i 
Barnkonventionen. Vi är aktivare på sociala medier och 
vi har en pågående utredning för att ta fram förslag på en  
modernisering av hemsidan. Vi har träffat flera 
partigrupper i justitieutskottet och tidningen 
Nämndemannen har distribuerats enligt plan. NRF 
jobbar för att hitta ett bättre sätt för distribution av 
tidningen och hoppas att vi tillsammans med 

domstolsverket kan lösa problemet. Aktiviteter planeras 
på Nämndemannadagen 11 maj då vi vill 
uppmärksamma nämndemannainstitutet och hur vi 
bidrar till rättskipningen i landet. NRF kommer att bjuda 
in till en styrelseutbildning och även diskutera ett förslag 
på centralt medlemsregister. Vi glädjer oss också över 
att vi blivit fler medlemmar 2020, drygt 3 000 personer. 
En ökning med 18 procent, men vi jobbar för att nå 
målet med 5 000.  

Regionombuden 
Regionombuden har uppdrag att ha kontakt med 
lokalföreningarna. Uppdraget är bl. att informera om 
FS:s arbete, men också att lyssna på frågor som är 
angelägna för lokalföreningarna. En fråga som 
uppmärksammats är att regelsystemet för 
nämndemännens tjänstgöring och ersättningar tillämpas 
olika i domstolarna. Ett av NRF:s viktigaste krav mot 
Justitiedepartementet och Domstolsverket (DV) är att 
DV bör få i uppdrag av regeringen att utfärda allmänna 
råd som är rekommendationer för att få en likartad 
tillämpning av regelsystemet mellan domstolarna. 
Kontakta ditt regionombud om du har några funderingar. 

Möte med GD Thomas Rolén 
18 februari träffade förbundsordförande Stefan 
Blomquist och vice förbundsordförande Roine Hangvar, 
generaldirektör Thomas Rolén på DV. Det var ett 
positivt möte med fokus på samverkan. De diskuterade 
också Överenskommelseavtalet som behöver 
omförhandlas, NRF:s behov av resursförstärkning och 
behov av att förändra distributionen av tidningen 
Nämndemannen. 

Några påminnelser 

• Använd den Zoom licens som finns om ni vill 
anordna digitala styrelsemöten eller 
utbildningar och föreläsningar. 

• Sök medel från DV-kontot, anordna möten 
utomhus. 

• Medlemsavgifterna ska vara betalda 31 mars. 
• Pins till alla medlemmar 

 
Med vänliga hälsningar 

FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Å 

https://www.facebook.com/namndeman
https://nmrf.se/img/pdf/arets_namndeman_statuter.pdf

