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öreningarnas årsmöten 
Många föreningar har valt att senarelägga 
sina årsmöten pga. pandemin. När ni har 
genomfört era årsmöten är det viktig att ni 

skickar in aktuella kontaktuppgifter till kansliet. Kansliet 
behöver aktuella uppgifter för att kunna distribuera 
bl.a. Nyhetsbrev och annan information. Det är också 
viktigt att ni uppdaterar uppgifterna på er hemsida för 
att nya medlemmar ska kunna få tillgång till rätt 
uppgifter till respektive förening. 
 
3 oktober kommer NRF att genomföra en utbildning för 
föreningarnas styrelser. Det kommer även att bli ett 
särskilt avsnitt som direkt vänder sig till föreningarnas 
ordförande och kassörer. Det blir ett bra tillfälle för 
både nuvarande funktionärer och framförallt för 
nyvalda att få grundläggande kunskap om vad 
styrelsearbetet i en Nämndemannaförening innebär. 

Hemsidan och sociala medier 
NRF arbetar aktivt med att ha en uppdaterad och 
tillgänglig hemsida. Som ni vet har vi begränsade 
möjligheter att distribuera tidningen Nämndemannen 
direkt via post till våra medlemmar pga. 
dataskyddsförordningen. Tidningen finns alltid på 
hemsidan nmrf.se som PDF och således tillgänglig för 
alla. 
 Ambitionen är att modernisera hemsidan och göra den 
ännu mer tillgänglig och att den framförallt ska bli 
betydligt mer använd för information och debatt kring 
våra frågor. NRF har också en Facebooksida, där vi 
snabbt når ut med det senaste runt våra frågor. Vi 
kommer i början på hösten att skicka ut en särskild 
påminnelse runt hemsidan och FB. 

Antalet medlemmar 
Vi är nu 2 518 medlemmar och det är ca 500 färre än 
vad vi var i slutet på 2020. Vi behöver gemensamt 
anstränga oss för att bli fler. Det påverkar ekonomin 
men också våra möjligheter att bli framgångsrika i de 
frågor som vi driver mot regering och Domstolsverket. 

Dialog med Domstolsverket m.fl. 
Som vi tidigare informerat om så har NRF:s ordf. och 
vice ordf. träffat de olika partiernas grupper i 
justitieutskottet och vi har en positiv dialog med DOV. 

Prioriterat i diskussionerna är: 

• Ersättningarna till nämndemännen 
• Utbildning av nämndemän 
• Skenande advokatkostnader och 

nämndemännens ansvar i beslut om 
kostnadsräkningar 

• Anslaget till NRF 

Vi har också blivit inbjudna till en dialog med 
Grundlagskommittén, vars direktiv bl. a är att belysa 
Behovet av att stärka domstolarnas och domarnas 
ställning. NRF:s uppfattning är att även vi 10 000 
lekmannadomare (Nämndemän) omfattas av direktivet.  

Enkät 
Håkan Welin, styrelseledamot och nämndeman i 
Uppsala Tingsrätt har skickat ut en enkät till ordförande 
i respektive förening för att ta reda på hur 
ersättningsreglerna tillämpas i respektive domstol. 
Hittills har 72 % av föreningarna svarat. Analysen är inte 
klar, men Håkan kan redan nu konstatera att 
tillämpningen av reglerna skiljer sig åt. NRF:s ambition 
är att i dialog med DOV verka för en mer enhetlig 
tillämpning. 

Kommunbidrag 
Även kommunernas vilja att genom bidrag stödja 
Nämndemannaföreningarna skiljer sig åt. En del 
kommuner ger 300 Skr per medlem i bidrag men många 
kommuner bidrar med 0 Skr. NRF:s uppfattning är att 
det kan vara värt ett försök att söka kommunbidrag. 

Ansök om pengar 
De pengar som NRF har för att dela ut till 
kompetensutveckling och till medlemsrekryterande 
aktiviteter har av förklarliga skäl inte utnyttjas i så stor 
utsträckning. Nu hoppas vi att det blir full fart på 
aktiviteterna och har ni kostnader för arrangemangen 
så sök pengar. 
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