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Nya Förbundsstyrelsen hade sitt fösta 
fysiska sammanträde i Stockholm 
Under lördag och söndag den 24 - 25 
september hade FS sitt första ordinarie 
fysiska sammanträde med flera olika 
punkter och en utbildningsinsats. Utbild-
ningsinsatsen berörde FS interna arbete, 
styrdokument, strategiska roll i den totala 
organisationen och stämmobeslut, rollför-
delningen och arbetsformerna. Det var 
även viktigt att sätta de nyvalda leda-
möterna in i hur Förbundsstyrelsen 
fungerar. 
 
 
Stämmobeslutet om utredning  
En motion från Södertörns Nämndemanna-
förening rörande NRF:s stadgar och 
organisation lades fram på stämman i maj i 
år. Förbundsstämman antog att-satserna 
vilket medför att FS har att verkställa 
uppdraget. Att-satserna innebär i korthet att 
NRF ska utreda hur NRF bör vara 
organiserad, att "anslutna föreningar" ska 
ges en central roll i utredningsuppdraget, 
samt att FS vid nästa stämma ska lägga 
fram förslag om organisation och stadgar. 
En arbetsgrupp har tillsats med vice 
ordföranden Linda Ingvarsson som 
ordförande. Arbetsgruppen ska främst 
bestå av personer från olika lokal-
föreningar. 
 
 
Uppdrag från Regeringen  
Regeringen har gett Domstolsverket i 
uppdrag att genomföra  kommunikations-
insatser gentemot presumtiva nämndemän, 
nominerande och väljande organ inför 

nämndemannavalet 2023. Regeringen 
betonar i sitt regeringsbeslut att NRF spelar 
en viktig roll i det här arbetet och att NRF 
besitter stor kunskap inom nämnde-
mannafrågor. Därför, menar Regeringen, 
bör Domstolsverket ge NRF möjlighet att 
komma med förslag på hur dessa insatser 
skulle kunna genomföras. En sådan 
uppmaning till Domstolsverket har aldrig 
tidigare skett och NRF har nu fått kvitto på 
en stärkt position. NRF ses som 
professionell och är väl insatt i frågorna. 
 
 
Kommande regionmöten  
FS diskuterade också tankar om att 
tillsammans med olika regioner genomföra 
gemensamma regionmöten. Förberedande 
arbete har inletts. FS planerar att hålla 
styrelsemöten i regionerna och att 
genomföra regionmöten med nämndemän 
från dessa regioners föreningar. 

 
 

Ordförande Stefan Blomquist i Dagens 
Juridiks podd 
Fredagen den 21 oktober sänder 
nättidningen Dagens Juridik sin åter-
kommande podd. Denna gång ägnas 
programmet åt en intervju med NRF:s 
ordförande Stefan Blomquist. Lyssna 
gärna på den! Sök podden där poddar 
finns. 
 

 

 

Hälsningar Förbundsstyrelsen 

https://www.facebook.com/namndeman

