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Summering av 2019. NRF:s förbundsstyrelse ser 
tillbaka på ett mycket aktivt år med bl.a. 
uppvaktningar av myndigheter och makthavare, 
omtag för tidningen Nämndemannen, medverkan i 
Domstolsverkets utbildningsmaterial, förslag om 
strategiplan för NRF med fem fokusområden, 
publicering av debattinlägg och artiklar i olika 
media, genomförande av Ordförandekonferens 
och ny informationsfolder, i ca 10 000 ex. För att 
inte tala lokalföreningarnas medverkan vid 
domstolarnas nämndemannautbildningar. Med-
verkan och folder har gjort avtryck. Dagligen 
ansöker ett antal nya nämndemän via NRF:s 
hemsida om medlemskap. 

Framåtblick mot 2020. 2020 blir också ett 
händelserikt och spännande år. Lördag 16 maj 
hålls Förbundsstämma i Stockholm. 

Styrelse och revisorer ska väljas för den 
kommande 2-årsperioden. Motioner ska 
behandlas och stadgarna ska genomlysas och 
eventuellt justeras. Valberedningen behöver få 
förslag på intresserade kandidater. Vill du 
kandidera eller kan du föreslå någon lämplig 
kandidat? Kontakta valberedningens 
sammankallande Rainer Fredriksson e-post; 
rainer.fredriksson@mjolby.se. NRF behöver 
kandidater som är beredda att ta på sig olika 
arbetsuppgifter, jobba ideellt i en stimulerande 
kamratkrets med målet bättre ekonomiska villkor 
och säker arbetsmiljö för hela nämndemanna-
kåren. 

NRF 40 år. 9 nov 2020, 40 år sedan NRF bildades. 

Nämndemännens villkor. Vid ordförande-
konferensen väcktes tanken att enskilda 
nämndemän kan skriva en motion till sitt eget 
parti angående nämndemännens villkor. 

 

 

 

Vice förbundsordförande Roine Hangvar har tagit 
fram ett utkast till motion med följebrev om hur 
medlemmarna kan använda det i sitt eget politiska 
parti. (Hämta i word-format och pdf-format) 

NRF:s emblem/ logotype. Använd gärna NRF:s 
emblem/ logotype (finns här) när föreningen 
skickar information internt eller externt. 

Öka föreningarnas och NRF:s styrka. Använd nya 
informationsfoldern och ha egna informations-
möten för att rekrytera fler medlemmar. 
Föreningarna och NRF behöver växa för att vi ska 
få genomslag för våra krav på bättre villkor.  

  
  
  

 
God Jul och Gott Nytt År 
Förbundsstyrelsen 

Viktiga datum 

31 december 2019 - antalet fullbetalande 
medlemmar avgör antalet ombud på stämman, ett 
ombud per påbörjat femtiotal medlemmar  

22 februari  -  förslag till ändringar i stadgarna till FS 
 
22 februari - föreningarnas svar och synpunkter på 
den strategiska agendan( skickas senast v 2/2020) 
 
7 mars - föreningarnas motioner till FS 
 
31 mars - måste medlemsavgiften 2020  vara 
registrerad på NRF:s konto. Villkor för rösträtt på 
Stämman 
 
16 maj - Förbundsstämma på Piperska Muren, 
Stockholm. Kallelse skickades 14 nov 

https://www.facebook.com/namndemannen
mailto:rainer.fredriksson@mjolby.se
https://nmrf.se/img/pdf/utkast_motion.docx
https://nmrf.se/img/pdf/utkast_motion.pdf
https://nmrf.se/img/Layout/nmrf-logga-400px.jpg

