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ämndemännensdag 11 maj
Snart är det dags att vi uppmärksammar
alla oss som arbetar som nämndemän i de
olika domstolarna. I förbundsstyrelsen
hade vi förstås hoppats på att det skulle vara
möjligt att ni i de lokala föreningarna skulle kunna
anordna många aktiviteter för nämndemännen i ert
område. Pga. de restriktioner som är, med
anledning av pandemin och som vi tror kommer att
förlängas, så har vi förstått att det kommer att bli
ett fåtal arrangemang och då med maxantalet 8
deltagare. Styrelsen har därför beslutat genomföra
följande:

Föreläsning med författaren till bl.a.
SNABBA CASH och advokaten Jens
Lapidus.
Advokater, antihjältar och alla berättelsers
moder

insikt i vad vi kan göra för att bekämpa gängvåld.
Med spännande och roliga anekdoter, bland annat
det absolut läskigaste telefonsamtalet han någonsin
fått, önskar Jens ge publiken en tankeställare och
insyn i en annan värld som kanske finns närmare
än vi vill tro. Han tar också upp hur han ser på
nämndemannainstitutet och vårt uppdrag.
Underlag för insändare i lokala media
2 olika underlag till insändare finns tillgängliga.
Det är dels en artikel (1) som ni kan använda lokalt,
uppdatera med egen information och underteckna
med de föreningsrepresentanter som varje förening
anser lämpligt. Artikel (2) är undertecknad av
förbundsordförande Stefan Blomquist, och den
artikeln skickas in i bifogade version till respektive
lokaltidning.
Utnämning av Årets nämndeman

Tid: 11 maj kl. 19.00
Webinar via Zoom
Inbjudan kommer att göras till samtliga
nämndemän. Vi kommer att skicka information till
samtliga domstolar och be om deras stöd för att
informera alla nämndemän. Vi kommer också att
distribuera affisch/informationsblad som kan sättas
upp i respektive nämndemannarum.
Klicka här för att komma till informationsbladet.

Förbundsstyrelsen har utsett Anders Åresten,
Upplands Nämndemannaförening till Årets
nämndeman.
Anders är både nämndeman och ledamot i
nämndemannaföreningen i Upplands styrelse. Han
har en gedigen och professionell erfarenhet och han
håller etiken högt. Han är en god lyssnare och han
har ett stort engagemang för sina uppdrag. Han har
ensamt rekryterat 30 - 40 medlemmar till
föreningen.

Vid anmälan till föreläsningen finns information
om tillvägagångssättet för medlemskap i en
nämndemannaförening.

Utdelningen av utmärkelsen kommer att göras av
förbundsordförande Stefan Blomquist och äga rum
vid en ceremoni i Uppsala 11 maj.

I sin föreläsning berättar Jens bland annat om
likheterna mellan sitt författarskap och
advokatyrket, och hur det kom sig att han som
framgångsrik advokat började skriva. Hur kan man
använda litteraturens makt för att förbättra
världen?
Du får en inblick i hur han genom åren lyckats
gestalta människor som kan vara raka motsatsen i
förhållande till honom själv. Jens relation med
unga kriminella killar har även gett honom en

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR OCH
FÖRHOPPNINGAR OM EN TREVLIG
NÄMDEMÄNNENS DAG!
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