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Tidningen Nämndemannen

Förbundsstyrelsen (FS)

Tidningen distribueras, enligt tidigare information
tillsvidare via nämndemannarummen. NRF har inte
tillgång till nämndemännens adresser från
Domstolsverket (DV) pga.
dataskyddsförordningen. Efter önskemål från flera
föreningar har vi minskat upplagan. Om tidningen
tar slut kan fler ex beställas från kansliet.
FS har utsett vice förbundsordförande Roine
Hangvar till ansvarig utgivare för tidningen och i
redaktionsrådet ingår förbundsordförande Stefan
Blomquist, Eva Persson Göteborgsregionens NF,
Jon Essebro Umeå NF och Gitte Jensen
Vänersborgs NF. Thomas Östlund är redaktör och
ansvarig för planering och innehåll.

Inom FS arbetar ett antal arbetsgrupper med syfte
att utveckla NRF:s verksamhet. En arbetsgrupp har
tagit fram riktlinjer för regionombudens uppdrag.
Uppgiften är att ha dialog med föreningarna och
återkoppla diskussioner, idéer och tankar till FS.
De olika regionombuden är:
Jon Essebro reg. 1, Britt Winberg reg. 2, Håkan
Welin reg. 3, Lotta Björklund reg. 4, Eva Berg
Arbro reg. 5, Håkan Welin reg. 6, Eva Persson reg.
7, Pernilla Andersson reg. 8, Torbjörn Sköld reg. 9.
På hemsidan finns kontaktuppgifter till
regionombuden.

Integritetspolicy – GDPR
FS har beslutat om en uppdaterad version av NRF:s
integritetspolicy. Föreningarna kommer att
informeras via särskilt webbinarium om vad som
gäller för personuppgiftshanteringen och FS
kommer också att bistå föreningarna med förslag
på brevmallar och texter som kan användas i
kommuniceringen med medlemmarna.
Länk till Integritetspolicyn

Årets nämndeman
FS har beslutat att utse Årets Nämndeman. Syftet
ska vara att lyfta fram en enskild nämndeman,
medlem i NRF, som kan vara ett föredöme för
övriga nämndemän. Det ska vara en aktivitet som
engagerar lokalföreningarna och kan
uppmärksammas internt inom NRF organisationen,
men även externt i media.

NRF och Domstolsverket
NRF har lämnat en framställan till DV om en
anslagsökning för verksamheten 2021. Vi vill
också att det ska vara möjligt att spara pengar som
kan bli över på ”DV kontot” till nästkommande
budgetår. Samtidigt är också vårt önskemål, att en
mer flexibel användning av anslaget tillåts.

Kontakter med Justitieutskottet
Förbundsordförande Stefan Blomquist och vice
förbundsordförande Roine Hangvar kommer att ha
kontakt med olika grupperingar inom
justitieutskottet. De kommer bl.a. att lyfta frågan
om våra arvoden.

DV-kontot och NRF–kontot
Det är inte för sent att ansöka om pengar för
utbildnings- och medlemsrekryterande aktiviteter,
men gör det nu. Försäkra er också om att ni får
pengar innan ni tecknar kontrakt mm.

Länk till statuter och nomineringsförfarande

Webbinarier
FS har genomfört två webbinarier. Ett med Malin
Thunström Schunke och en föreläsning i samband
med NRF:s 40 års jubileum den 9 november med
advokat Johan Eriksson. FS kommer att fortsätta att
bjuda in till föreläsningar via webben, som ett
komplement till lokala aktiviteter.

Slutredovisning
Lokalföreningarna ska betala medlemsavgiften
150 Skr per medlem till NRF bg 5360-9855,
för de medlemmar som tillkommit efter 31
mars 2020. De ska redovisas senast 30
november 2020. Glöm inte avsändare.
Vi vill också påminna om det kan vara dags att
planera för föreningarnas årsmöten. De ska
vara genomförda senast 31 mars 2021.

