NYHETSBREV 4, MAJ 2021
från

Äntligen kan vi börja ana slutet på den massiva
smittspridning som brett sig ut över världen och vi kan så
smått börja planera för en höst där vi troligtvis äntligen
kan börja träffas. Kom ihåg att ni har möjlighet att söka
pengar ur två konton hos NRF:
-

DOV-kontot: Här kan ni söka medel till
utbildningar, föreläsningar, studieresor etc.
NRF-kontot: Här söker ni medel för
medlemsrekryterande aktiviteter.

Använd er gärna av IDÉBANKEN som är en guldgruva
fylld av tips på utbildningar, studiebesök och aktiviteter:
Klicka här!
Påminnelse om medlemsavgift 2021: Varje
lokalförening ska betala in medlemsavgift (150:/medlem) senast 2021-03-31. Tillkommande
medlemsavgifter from 1 april ska slutredovisas senast
2021-11-30. Inbetalning sker till bg: 5360-9855, ange
avsändare.
Årsmöte 2021: Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat
att årsmöte får hållas senast 2021-06-30. Finns hinder
för det så kan lokalföreningen ansöka om dispens. Efter
årsmötet ska aktuella kontaktuppgifter sändas till
kansliet. Blankett finns på www.nmrf.se
Dela ut pins med NRF:s logga till samtliga medlemmar.
Pins är gratis och beställs från kansliet.
Regionombuden: Lokalföreningen är varmt välkomna att
kontakta sitt regionombud. Kontaktuppgifter finns på
www.nmrf.se Vi vill även skicka med ”Bra att tänka på” –
Klicka här
Nämndemännens dag: Hurra! Den 11 maj firar vi
Nämndemännens dag genom att erbjuda samtliga
medlemmar en fantastisk möjlighet att lyssna på Jens
Lapidus, jurist och författare till bl.a. ”Snabba cach”,
Paradis City”. Kontakta era medlemmar - information
och anmälan hittar ni på www.nmrf.se Använd gärna
föreläsningen med Jens Lapidus som
medlemsrekryterande. NRF har tidigare skickat ut två
artiklar som ni gärna får använda i er egen lokalpress!

UNIKT TILLFÄLLE:
Meddela alla nämndemän vid er domstol att NRF
erbjuder medlemmar att delta i föreläsningen med Jens
Lapidus, jurist och författare, den 11 maj 2021. Det är
viktigt att vi når ut med information till landets samtliga
nämndemän och vi uppmanar er därmed att skicka ut
information även till icke-medlemmar vid samtliga
domstolar (TR, HR, FR, KR). Anslå gärna föreläsningen i
Nämndemannarummet och via mail. Förhoppningsvis
ökar vi antalet medlemmar då föreläsningen är
medlemsrekryterande och medlemskap krävs för
deltagande.
Kopiera gärna nedanstående text och maila ut redan
idag så hjälps vi alla åt!


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. 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 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. Jens tar också upp hur
han ser på nämndemannainstitutet och vårt uppdrag.
Sista anmälningsdag är söndagen den 9 maj. Varmt
välkomna!

Årets nämndeman: Grattis till Anders Åresten som har
utsetts till årets nämndeman! Utdelning av utmärkelsen
sker av Förbundsordförande Stefan Blomquist i Uppsala
samma dag. Motiveringen hittar du på www.nmrf.se
Facebook: Vi söker fler följare på vår Facebook-sida!
Idag är vi 990 personer som följer aktuella nyheter och
information som rör oss i vårt förtroendeuppdrag. Bidra
gärna till att öka den siffran genom att anslå information
i Nämndemannarummet och prata med medlemmarna.
På Facebook anslår vi viktig nyhetsinformation som vi vill
delge alla.
Med vänlig hälsning
FÖRBUNDSSTYRELSEN

