Till samtliga nämndemannaföreningar
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NRF vill börja med att önska alla sina medlemmar ett
Gott Nytt År 2010
Nu är det dags för den nya medlemsavgiften
Som Du vet beslutade riksförbundets kongress 2007 att höja medlemsavgiften till förbundet från och
med 2009. Kongressen bestämde också att den nya avgiften skulle fastställas till 175 kr/och medlem.
För Din förenings planering vill vi vänligen uppmärksamma dig om följande. Den nya medlemsavgiften
redovisas till NRF tillsammans med föreningens medlemsantal – som föreningen hade den 31 december
2009. Det belopp per medlem som du redovisar och skickar till förbundet skall vara 175 kr. Enligt NRF:s
stadgar skall avgiften vara inbetald till förbundet senast den 28 februari 2010.
Om utbildningskontot
NRF kommer inom kort att överlämna ett förslag till justitiedepartementet om kostnaderna för nämndemännens utbildningar åren 2011 – 2014. Förbundet menar att medel måste avsättas i regeringens
budget och att pengarna skall öronmärkas.
Nämndemannaföreningarna har genom åren varit mycket aktiva när det gäller att anordna föredrag,
studiebesök och liknande. Denna verksamhet bekostas i huvudsak av föreningarna själva. Du vet väl att
utbildningsbidrag kan utgå från NRF från ett särskilt konto, varifrån varje ansluten förening kan söka
pengar till olika utbildningsaktiviteter. Flera nämndemannaföreningar har uttryckt missnöje med att
ersättningarna endast gäller inom Sverige. Därför har NRF beslutat att utbildningsanslag fortsättningsvis även skall omfatta de närmaste grannländerna.
Från detta konto beviljar NRF ersättning för lokalhyra, utbildningsmaterial, administration förtäring och resekostnad. Arvode och resa för föredragshållare kan också beviljas
med bidrag från Allmänna arvsfonden. Själfallet måste NRF ha ett tak för dessa ersättningar. Ersättning kan beviljas upp till 5 000 kr per år för ett eller flera arrangemang
eller 100 kr per deltagare. Nämndemannaförening som har fler än 100 medlemmar kan
beviljas upp till 10 000 kr per år motsvarande ett bidrag med 100 kr per deltagare.
Tänk på att ansökan skall göras på särskild blankett före utbildningstillfället. Blanketten skickas till
NRF Box 8140, 104 20 Stockholm eller med e-post riksforbundet.nrf@telia.com Blanketten finns på
förbundets hemsida.
NRF har också – till Domstolsverket – ansökt om ett ökat och flexibelt anslag från 8 000 till 12 000 kr
för busskostnader/resekostnader per studiebesök inom rättsväsendet.
För tillfället är resebidraget bestämt till 6 000 kr vartannat år för föreningar som har upp till 99
medlemmar. För föreningar som har upp till 199 medlemmar beviljas resebidrag med 6 000 kr varje
år och för föreningar med mer än 200 eller 300 medlemmar med resebidrag två eller tre gånger per
år.
Om Hemsidan
Du vet väl att du och din förening enkelt och kostnadsfritt kan skapa dig en egen hemsida, helt utan
teknisk förkunskap. Du väljer tillsammans med NRF din designmall och lägger till text och bilder, och så
har du din egen hemsida. Enklare än så kan det inte bli! En bra informationskanal till dina medlemmar.
Kontakta Catarina Ivarsson på kansliet som hjälper dig och din förening att skapa och redigera din förenings hemsida.

2
Om NRF:s Nyhetsbrev
För att begränsa förbundets utgifter kommer våra nyhetsbrev i fortsättningen att skickas till föreningarna med elektronisk post. Detta är ett smidigt sätt att skicka förbundets nyhetsbrev och vi kan hantera
obegränsat antal mottagare utan dyra portokostnader. Därför är det viktigt att kansliet på NRF har
aktuella e-postadresser till ordförande, sekreterare och kassör i din förening.
Om NRF Kansli 2010
För att underlätta för de nämndemän som önskar komma i kontakt med förbundet kommer kansliet i
Enköping 2010 att vara bemannat varje helgfri torsdag mellan kl. 0930-1600. Om du saknar något nyhetsbrev i ditt nämndemannarum, eller vill ha information i någon speciell fråga, vänligen kontakta
förbundets kansli på telefon 08-651 5513 eller via e-post. Du kan också besöka förbundets hemsida för
aktuell information på www.nrf.cc
Om nämndemännens arvoden
Riksförbundet har återigen ställt krav på justitiedepartementet att regeringen skrotar reglerna om halvdagsarvodet. NRF anser som ett av våra viktiga mål att sträva efter – är att ingen skall förlora ekonomiskt på att vara nämndeman i Sverige. Vid sidan av de ersättningar – exempelvis inkomstförlust, reseersättningar m.m. – som för närvarande betalas ut skall nämndemännen också komma i åtnjutande av
ett rätt anpassat dagarvode som täcker de totala omkostnader som uppkommer i anledning av uppdraget. Nämndemännen skall ha samma ersättning som andra förtroendevalda i kommuner och landsting. Det kan konstateras att de flesta förtroendevalda ledamöter i kommun och landsting har ett betydligt generösare arvode än vad som gäller för nämndemän. ”NRF anser att det skall vara Lika belopp
för lika uppdrag”
Därför måste halvdagsarvodet tas bort och ett grundarvode införas. I annat fall måste ett timbaserat
system införas som garanterar nämndemännen en form av tillkommande ersättning vid tjänstgöring
över 6 timmar i domstolen.
NRF uppmanar därför regeringen att snarast ta initiativ till åtgärder för att slopa halvdagsersättningen återinföra ett enhetligt dagsarvode.
Samma sak gäller för hovrättsnämndemännen. Det förberedande arbete som nämndemännen i hovrätterna utför är för närvarande av sådan stor omfattning – med den nya rättegångsordningen ” en modernare rättegång” – att det i högsta grad motiverar ett särskilt ett förberedelsearvode. Det arbetas hårt och
framgångsrikt även i hovrätterna, ett glädjande resulterat, men som också beror på att nämndemännen i
hovrätterna i förväg läst in sig på, ibland, ett ganska omfattande material. Enligt NRF skall denna form
av förberedelsearbete jämföras med vad som fordras av nämndemännen i länsrätt och kammarrätt.
Eftersom hovrättens nämndemän oftast utför sitt förberedande arbete i hemmet skall arvodesnivån vara
den samma som för nämndemännen i länsrätt och kammarrätt. ”NRF anser att det skall vara Lika
belopp för lika uppdrag”
NRF uppmanar därför regeringen att snarast ta initiativ till att förberedelsearvode införs
för nämndemännen i hovrätt.
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