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Årsmöte senast 31 mars 

-rapportera styrelsens aktuella kontaktuppgifter  

-betala avgift för 2019 senast 31 mars 2019 (150 

  kr/ medlem, bg 5360-9855, ange avsändare) 

-för bästa respons inbjud via brev. 

-sök bidrag för kompetensutveckling från 

  DV-kontot och NRF-kontot 

-håll hemsidan aktuell! 

 

  
 

 
 
 
 
 
Styrelsen önskar god fortsättning på 2019 och 
önskar samtidigt nya medlemmar välkomna i 
nämndemannaföreningarna och i NRF - 
Nämndemännens Riksförbund. 

Förbundsstyrelsen har 5-6 endags sammanträden 
per år. Det första för 2019 har just hållits. 

NRF följer den verksamhetsplan för 2019-2020 
som antogs på Stämman i maj 2018. 

Saxat ur Verksamhetsplanen: 

Samarbetet mellan DV och NRF sköts av 
ordförande Linda von Beetzen och vice ordförande 
Roine Hangvar som regelbundet har möten med 
DV:s generaldirektör och stab. 

Aktuellt på agendan just nu är planering inför 
rekryteringen av nämndemän inför 
mandatperioden 2020-2023.  

Justitieutskottets ledamöter har uppvaktats och så 
småningom också justitieministern. 

NRF skall fortsatt arbeta för att de föreningar som av olika 
anledningar under åren valt att lämna riksorganisationen 
åter ansluter sig. Det innebär att NRF fortsätter satsa på 
marknadsförning.  

 
 
 
 
 
Nämndemannaföreningarna i Vänersborg och Lund som  
nyligen har anslutit sig, hälsas  VARMT VÄLKOMNA. 
Satsningen under sept-dec 2018 med subventionerad 
avgift till NRF gav ett bra tillskott till medlemskåren. 
 
Nya NÄMNDEMANNEN 
Tidning i ny regi med ny layout omfattande 20 i 
stället för 24 sidor kommer att distribueras till alla 
nämndemän under februari. Du som är ny 
nämndeman - maila kansli@nmrf.se för att få 
tidningen. 

EXPO - som arbetar mot våldsbejakande 
extremism - erbjuder föreläsningar.  (Klicka för 
mer info) 
EXPO står för föreläsarens kostnader. Föreningen 
för lokalhyra och ev. förtäring.  

Välkommen att kontakta kansliet på e-post 
kansli@nmrf.se om du har några funderingar.  

     
 
KLICKA FÖR: Stadgar, Kontaktuppgifter,  DV 
kontot, NRF kontot, Ekonomiinformation, 
Idébanken 

Med detta önskar vi alla ett framgångsrikt 2019  

Förbundsstyrelsen 

 
 

”Riksdagens senaste beslut om nämndemän 
och lekmannadomare vid allmänna domstolar 
i Sverige har stärkt lekmannadomarens roll. 
Den uppgiften ställer höga krav på 
nämndemännen. För att möta kraven behöver 
vi nämndemän ha en löpande kompetens-
utveckling. 
Nämndemännens riksförbund är beredda att 
ta ansvar för ett kompetensutvecklings-
program inför och under kommande 
mandatperiod. Vi utmanar Domstolsverket att 
tillsammans med oss i många olika former 
öka statusen för nämndemän och slå vakt om 
den svenska rättstraditionen” 

 

http://www.nmrf.se/img/pdf/expo.pdf
http://www.nmrf.se/img/pdf/expo.pdf
http://www.nmrf.se/img/pdf/normalstadgar_foreningar_nrf.pdf
http://www.nmrf.se/skicka_kontakt.html
http://www.nmrf.se/img/pdf/riktlinjer_dv-konto.pdf
http://www.nmrf.se/img/pdf/riktlinjer_dv-konto.pdf
http://www.nmrf.se/img/pdf/riktlinjer_nrf-konto.pdf
http://www.nmrf.se/img/pdf/ekonomiinfo_arvode_lon_ersattning.pdf
http://www.nmrf.se/Lokala-naemndemannafoereningar.html
https://www.linkedin.com/company/namndemannensriksforbund/
https://www.facebook.com/TheSwedishNationalAssociationofLayJudges/

