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Gemensamt medlemssystem 
FS har från Stämman 2020 haft i uppdrag att ta 
fram ett förslag till ett gemensamt 
medlemssystem. 
På senaste FS presenterades ett förslag som 
kommer att diskuteras på Stämman nu i maj, för 
beslut om fortsatt hantering.  
Om ett gemensamt medlemssystem 
implementeras i organisationen kommer 

• den gemensamma 
medlemsadministrationen att bli 
effektivare 

• ekonomiadministrationen att bli 
effektivare 

• bättre förutsättningar finnas att kunna 
följa GDPR och bokföringslagen 

I handlingarna till Stämman (se hemsidan 
www.nmrf.se) finns en utförlig beskrivning av det 
gemensamma systemet och hur processerna 
kommer att vara. 

Årets Nämndeman 
Flera nomineringar har kommit som förslag på 
Årets Nämndeman. FS beslutade att utse 
Marianne Persson, Hälsinglands 
Nämndemannaförening till Årets Nämndeman. 
Marianne är nämndeman både i Tingsrätt och 
Förvaltningsrätt. Marianne är ordförande i 
Hälsinglands Nämndemannaförening och har 
under flera år arrangerat studiebesök och olika 
kompetensutvecklingsaktiviteter för  
föreningens medlemmar. Hon har med gott 
omdöme och en rak kommunikation, skapat en bra 
stämning på domstolarna, både med kollegor, 
domstolens personal och lagmannen. 
Vid Stämman kommer utnämningen av Årets 
Nämndeman att göras. 

Stämman 
Förberedelsearbetet inför stämman i Uppsala  

 

 
fortsätter enligt plan. Handlingarna är utsända och 
de går också att hitta på www.nmrf.se 
62 ombud från 37 föreningar kommer bl. a att ta 
ställning till 8 motioner och välja 12 nämndemän 
till den nya Förbundsstyrelsen. Det är nio ordinarie 
ledamöter och tre ersättare för de kommande två 
åren. 

Från regionerna 
Från regionerna rapporteras bl. a att det är svårt 
att rekrytera medlemmar. Det är en av NRF:s 
fokusfrågor och det är ett gemensamt ansvar för 
NRF och alla föreningar. Det är angeläget att vi blir 
fler, då finns det större förutsättningar att agera 
och få gehör i angelägna frågor i enlighet med 
NRF:s strategiska agenda. 

Från Göteborgsföreningen rapporterades om en 
mycket intressant föreläsning på 
Rättsmedicinalverket. Många nämndemän deltog i 
det besöket. 

Webbinariet om hedersvåld som arrangerades av 
Nacka Nämndemannaförening i samverkan med 
NRF, var ett uppskattat arrangemang. 380 
personer deltog och ett antal nya medlemmar 
anslöt. Föreläsningen finns inspelad och kan ses 
t.o.m. 1 juli och finns på NRF:s hemsida alt 
kontakta kansliet för att få en länk. Stort tack till 
Nacka för deras fina initiativ. 

Medlemsrekrytering 
I medlemsrekryteringen är bifogad 
rekryteringsfolder väldigt användbar, den 
uppdaterades hösten 2021. Det är den foldern 
som ska användas, och samtidigt ber vi er att 
kassera en äldre version, om den fortfarande ligger 
kvar på nämndemannarummen.  
Länk till nya foldern 
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