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Tack för goda insatser under det gångna året. Många
föreningar har haft täta sammankomster med skickliga
föreläsare och gjort innehållsrika och givande
studiebesök på institutioner med olika inriktning. Nu
stundar välbehövlig paus under julhelgerna. Då får vi
ladda för att med nya krafter ta tag i viktiga frågor för
nämndemännens bästa.
Rapport från Förbundsstyrelsen
Den 27 nov uppvaktade förbundsordf Linda och vice
ordf Roine Justitieutskottets nya ordförande Fredrik
Lundh Sammeli . På mötet deltog också ett antal
utskottsledamöter. Rekrytering inför 2020, arvoden och
ekonomiska förutsättningar var tungt vägande ämnen
på agendan.
De täta kontakterna mellan ordf , vice ordf och
Domstolsverket fortsätter. Vid senaste tillfället
diskuterades möjligheterna till fortsatt utgivning av
tidningen Nämndemannen. GDPR – nya
dataskyddsförordningen och sekretesslagen påverkar
DV:s möjligheter att leverera adresser till
nämndemännen för distribution av tidningen. Vi har ett
pågående ärende hos DV för att se över tillämpningen
av adressuppgifterna för tidningen. Vår bedömning är
att frågan snart är löst inför 2019.
På agendan för NRF:s presidium för januari finns möte
med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting samt möte
med DV :s ledning. Då ska vi bl a följa upp de ämnen
som vi redovisade för Justitieutskottet, samt
*utbildning av nämndemännen inför nästa
mandatperiod.
Slutredovisning av medlemsavgifter
Året närmar sig sitt slut det betyder bl a hög tid för
slutredovisning av medlemsavgiften. I år är det två
olika redogörelser som föreningarna behöver lämna.
Dels slutredovisning för medlemsavgifter för
medlemmar som tillkommit mellan 1 april och
31augusti. Dels för nytillkomna medlemmar som
anslutit sig under tiden 1 september och t o m årets
slut. För den första kategorin ska föreningarna redovisa
150 kr / medlem till bg 5360-9855. Glöm inte att ange
förening. I det andra fallet vill NRF enbart veta hur
många nytillkomna som respektive förening har lyckats
värva. Vänligen redovisa snarast möjligt för att slippa

trassel runt årsskiftet, gärna omkring 17 dec.
Redovisa DV kontot och NRF kontot genast…
…om din förening har någon aktivitet för 2018 som
ännu inte är redovisad. För att ha chans att få
ersättning – skicka redovisning och kvitton omgående.
Pins till alla medlemmar
Viktigt att alla nya medlemmar får sin pins. Är ditt lager
av pins slut? Kontakta kansliet e-post kansli@nmrf.se
eller ring 0730 - 47 24 00 och meddela hur många du
behöver.
Facebook
Följ NRF på Facebook och Linkedin. Du hittar länkar till
båda från hemsidan . Klicka på gilla. Bifogat finns ett
”kom ihåg” för anslagstavlan eller skylthållaren i
nämndemannarummet.
Nya stadgar 2019
Påminner om att vi i förra Nyhetsbrevet skrev att de
nya stadgarna nu finns tillgängliga på hemsidan under
länken Dokument i sidfoten på hemsidan. De
beslutades på förbundsstämman i maj. Gäller för
föreningarna fr.o.m 2019. Dokumentet är uppdelat på
”Förbundsstadgar” och ”Normalstadgar för föreningar
anslutna till NRF”.
Meddela valberedningen inför ert årsmöte, om något
nytt kan påverkas inför förslag som ska beslutas på
årsmötet.
Inför Nämndemannavalet 2019

Materialet riktar sig till dem (partiorganisationerna)
som nominerar och väljer nämndemän.
Ni får det för kännedom att använda lokalt vid
eventuella aktiviteter gentemot de lokala
partiorganisationerna.
Till er alla från oss alla
EN RIKTIGT GOD JUL
OCH
ETT RIKTIGT GOTT NYTT 2019
Förbundsstyrelsen

