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Det går bra nu!
Positiva rapporter när föreningarna redovisar antalet
medlemmar . Det går bra nu! Föreningarna har gjort
fantastiska insatser i samband med utbildningen av nya
nämndemän. Målet- ”Fördubblat medlemsantal i närtid”
Många nämndemän lämnade sitt uppdrag vid årsskiftet,
30-40 %, och nyvalda tog vid. Föreningarna har i sin
medlemsvärvning inte bara fyllt upp de tomma platserna
utan också engagerat många nyvalda till föreningarna.
Det stora flertalet av föreningarna har lyckats behålla
samma antal medlemmar som tidigare. Ett litet antal
föreningar har tappat något och ca hälften har ökat
antalet medlemmar. Några dessutom otroligt mycket.
Tack för fantastiska insatser!
Uppdaterade kontaktuppgifter NRF:s kommunikation
med föreningar och medlemmar görs till största delen
med e-post. Det är därför av största vikt att alla
föreningar så snart som möjligt efter årsmötet uppdaterar
sina kontaktuppgifter. NRF behöver svar från alla
föreningar även om inga förändringar har skett.
Blankett – Klicka här.
DV kontot, finns och fungerar som tidigare. Se de
ekonomiska riktlinjerna på NRF:s hemsida. Ansök för
seminarier som genomförs digitalt med inbjudna
föreläsare. T ex kan ni kanske ha någon långväga
föreläsare som medverkar via något digitalt program.
NRF kontot har ombildats till förmån för aktiviteter i
medlemsvärvande syfte. Presentation – Klicka här.
Stämman 2020 Är bestämd till den 15 augusti, enligt
information sedan tidigare. Möjligheten till
sammankomster och resor känns fortfarande oviss. Av
den anledningen tittar NRF nu på möjligheten att
genomföra Stämman som videokonferens i stället för
fysisk stämma. Datum står fast, lördag 15 augusti. NRF
återkommer senast i mitten av juni med klara besked.
Vid Stämman 2018 väcktes en motion att årligen inrätta
en ”Nämndemännens dag”. NRF har behandlat frågan
och besvarat motionen genom att följa uppmaningen.
Den 11 maj 2020 blir första dagen för att fira
Nämndemännens dag. I år är det kort om tid för
förberedelser. NRF kommer att skicka ut ett
pressmeddelande och hoppas på hjälp av föreningarna
att sprida den till lokaltidningarna. Närmare information
kommer.

Tidningen NÄMNDEMANNEN kommer i början av
maj. Den distribueras via alla nämndemannarum. NRF
tvingas ta till den åtgärden för att nå ut till alla nämndemän såväl medlemmar som de som ännu inte är rmedlemmar. DV förvägrar oss att ta del av nämndemännens
adresser, p g a ny tolkning av sekretesslagen. Vi vädjar
till er att packa upp tidningarna, så att alla kan få.
Dispens för senareläggning av årsmöte
Förbundsstyrelsen behandlade åter igen frågan om
dispens för senareläggning av föreningarnas årsmöten
vid sitt möte den 18 april 2020. Nu gällande beslut
kvarstår. Dispens för senareläggning av årsmöten
gäller t o m 2020-06-30. Vi följer dagligen rapporteringen om Corona-pandemin och Folkhälsomyndighetens/Regeringens rekommendationer.
Vi vill uppmuntra föreningarna att försöka genomföra
årsmötena trots rådande svårigheter. Kanske ha årsmöte
med hjälp av digital teknik med t ex programmen
Zoom eller Microsoft Teams. Ett annat alternativ kan
vara ett utomhusmöte i juni (”med 1-2 m lucka”) eller
ett telefonmöte.
Ytterligare alternativ kan vara per capsulam, ett icke
fysiskt/digitalt möte. En dagordning/protokoll med
förslag till beslut upprättas som skickas till
medlemmarna, som de får besvara till ett presidium med
mötesordförande, sekreterare och prokolljusterare.
Om styrelsen bedömer att vi behöver förlänga
dispensen om årsmöten kommer vi att ta ett förnyat
beslut senast vid styrelsens möte den 13 juni 2020.
NRF bjöd in sina medlemmar den 23 april till en
webbsändning "Lärdomar från hela världen om att
hantera domstolar i en pandemi".
Domstolssystem och domare från hela världen påverkas
av COVID-19. I detta webinarium fick vi möjligheten
att höra från domare i Italien, Spanien, Tyskland och
USA diskutera hur de hanterar pandemikrisen.

Länk – se hemsidan och FB eller klicka här
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