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Förbundsstyrelse 2018-2020
Vid Stämman valdes Linda von Beetzen till
förbundsordförande, Roine Hangvar till vice
förbundsordförande och Karin Einarsdotter –
Carlén till förbundskassör. Förbundsstyrelsen
har valt Lars Österdahl till förbundssekreterare,
Eva-Christine Winqvist till vice förbundssekreterare, ansvarig för försäkringsfrågor Eva
Persson. Övriga i styrelsen är Marie
Westerberg, Anna m Martin och Michael
Johansson
Till Överklagandenämnden har Linda von
Beetzen nominerats som ordinarie ledamot och
Roine Hangvar som ersättare

Arvode – Rekrytering – Utbildning
kommer att vara ledstjärnan för NRF:s arbete
under mandatperioden.

Rivstart för nya styrelsen
Direkt efter Stämman blev plötsligt
nämndemän högaktuella i alla media p g a TV
4 :s Kalla Fakta. Ordförande Linda von
Beetzen fick rycka ut och medverkade i
”Studio ett” i radions P 1. NRF skickade en
pressrelase. NRF betonade särskilt vikten av
noggrannhet vid nomineringar

Höstupptakt i alla föreningar.
Den historiskt varma sommaren är slut. Vi har
fått möjlighet att ladda våra batterier. Det är
hög tid att planera höstens aktiviteter

Vi måste bli fler!
Det är viktigt att föreningarna erbjuder
intressanta aktiviteter som tar upp aktuella
problem och frågeställningar. Vi måste bli fler!
Alla föreningar behöver arbeta för ökat antal

medlemmar. Att erbjuda bra aktiviteter är det
bästa sättet! På http://www.nmrf.se/forbundet/
Kompetensutveckling finns uppdaterad
Idébank för DV resp NRF kontot och
uppdaterade ekonomiska riktlinjer för DV resp
NRF kontot.
DU ÄR VIKTIG!
Alla föreningar bör tillhöra NRF!

Regionindelningen justerades något vid
det senaste sammanträdet. Den och aktuella
regionombud hittar du på
http://www.nmrf.se/forbundet/Förbundet/regio
nombud.

Möte med Domstolsverket
Den 17 augusti hade Linda och Roine ett möte
med Domstolsverket. Från DV medverkade
Generaldirektör Martin Holmgren med stab.
Mötet var mycket positivt. DV och NRF tycker
det är viktigt att samarbeta när det gäller info
om det som gäller nämndemannauppdraget.
Rekrytering av nämndemän inför valet 2019
och domstolarnas utbildning av nämndemän är
viktiga frågor som DV och NRF arbetar
gemensamt med. En stor och svår fråga är –
hur få de politiska partierna att nominera
nämndemän utanför den egna
medlemsgruppen? Har din förening några bra
förslag att komma med? Kontakta NRF.
Bifogas; Agendan för mötet DV-NRF.

Lycka till
med föreningarbetet
och medlemsrekryteringen
Förbundsstyrelsen

