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oppas att ni alla har haft en skön sommar. Nu 
ser vi fram emot en höst då det finns 
möjlighet att mötas även fysiskt i olika 

aktiviteter. Fr.o.m 29 september lättar alla restriktioner. 
Det finns pengar att söka på DOV-kontot och på NRF-
kontot och även en möjlighet att låna Zoom-länk. 

Utbildning 
Som vi tidigare har informerat om kommer NRF inom 
kort att bjuda in nya och gamla styrelseledamöter till en 
styrelseutbildning, om att vara ledamot i en 
Nämndemannaförening.  Fördjupning för ordförande 
och kassörer ingår också i en egen utbildningsdag. 

3 oktober kl. 15.00 
Målgrupp: Föreningarnas hela styrelser, revisorer och 
valberedning 

21 november kl. 15.00 
Målgrupp: Fördjupningsutbildning för föreningarnas 
ordförande och kassörer 

Förbundsstämman 
Planeringen inför Förbundsstämman 2022 har börjat. 
Förbundsstyrelsen har diskuterat upplägget och 
beslutat om följande: 

Datum: 21 och 22 maj 2022 
Ort: Stockholm eller i dess närhet 
Programmet kommer också att innehålla utbildning. 
Britt Winberg kommer att ansvara för planeringen av 
stämman. 

Valberedning 
Förra ordföranden i NRF Linda von Beetzen är 
sammankallande i valberedningen och de har påbörjat 
sitt arbete. 

Redovisning av enkät 
Som vi nämnde i förra Nyhetsbrevet arbetar Håkan 
Welin, nämndeman i Uppsala Tingsrätt med 
uppföljningen av den enkät som han skickade ut till alla 
nämndemannaföreningarna för att ta reda på hur 
ersättningsreglerna tillämpas. Det är skillnader i 
tillämpningen av arvodes- och ersättningsreglerna 

mellan domstolarna. Det gäller t.ex. ersättningar vid 
förlorad arbetsinkomst, inställda förhandlingar, 
ersättning vid planerade och oplanerade 
överläggningar. Regeringen betonar i olika 
sammanhang betydelsen av att myndighetschefer 
samordnar tillämpningen av ersättningar och arvoden. 
Enkätens resultat visar en annan bild avseende de 
ersättningar och arvoden som berör oss nämndemän. 
NRF kommer att använda enkätens resultat i de 
fortsatta dialogerna med DOV, men även med 
departementet, Riksdagens utskott och de politiska 
partierna. 

NRF:s budget 
NRF:s förbundsstyrelse har stora ambitioner att 
utveckla verksamheten. I en anslagsframställan till DOV 
beskrivs ambitioner och områden som behöver 
utvecklas. Det är t.ex. kompetensutveckling, hemsidan, 
effektivare opinionsbildning, kansliet. NRF ska Våga, 
värna och utveckla nämndemannasystemet.  Den 
nuvarande budgeten medger ingen utveckling av 
verksamheten. I skrivelsen begär NRF ett högre anslag. 

Det absolut bästa sättet att förbättra ekonomin och 
möjligheten att påverka, är att vi blir fler. Vi är färre 
medlemmar 2021 än vad som redovisades för 2020.  
Nu har vi några månader på oss att bli fler. 
Rekryteringsarbetet måste göras i era lokala 
föreningar. 

Årsmöten 
De allra flesta föreningar ha nu haft sina årsmöten. Se 
till att uppgifterna på era hemsidor blir uppdaterade. 
Kontakta Britt på kansliet om ni behöver hjälp. 

Verksamhetsberättelse 
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020 
finns nu på hemsidan. Gå in på hemsidan och kika på all 
information som finns. ( www.nmrf.se ) 
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