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Nämndemän behövs
Sundsvall:
HEMSIDAN

Nämndemännens
Riksförbund har nu fått en ny hemsida som började fungera i
slutet av mars i år. Varje förening uppmuntras att bidra
med material, text och bilder
om sin verksamhet. Företaget som ansvarat för den nya
utformningen heter Thot Design AB. NRF:s kansli ansvarar för den löpande kontakten
med detta företag. Under sitt
senaste möte inom förbundsstyrelsen antogs avtalet med
Thot Design AB.

i en demokrati!
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Utredarna utsedda
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VARBERG
Föreningen i Varberg har bestämt
sig för att lämna förbundet. Styrelsen i Varberg motiverar utträdet
med att frågor ställda till förbundsstyrelsen förblivit obesvarade.
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ÖVERKLAGANDENÄMNDEN
FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG
Överklagandenämndens uppgift
är att pröva överklaganden av
domstolsbeslut om att entlediga
och avstänga nämndemän. Dess
beslut kan inte överklagas. Nämnden inrättades år 2006 och har sitt
kansli hos Kammarrätten i Sundsvall. Nämnden där bl.a. NRF är
företrätt har följande sammansättning fr.o.m. den 1 juli 2012 t.o.m.
den 30 juni 2015:

Ledamöter:

LASSINANTTI
I HELSINGBORG

STYRELSEN
FÖRNYAS

Konferens
efterlyses

f.d. riksdagsledamoten Göran
Norrlander, f.d. riksdagsledamoten Olle Sandahl och förbundsordföranden Lars Lassinantti.

Ersättare:
riksdagsledamoten
Kerstin Haglö, vice förbundsordföranden Britt-Marie Brynielsson
och vice förbundsordföranden
Marika af Winklerfelt;

Ordförande är kammarrättspre- Kammarrättsrådet Åsa Ärlebrant
sidenten Bertil Ekholm med hov- är nämndens sekreterare
rättspresident Sten Burman som
vice ordförande.

NRF:s ordförande Lars Lassinantti
och tidningen Nämndemannens
redaktör Staffan Ringskog har besökt Nämndemannaföreningen i
Helsingborg för att informera om
NRF:s verksamhet. Mötet hade
lockat ett 20-tal besökare och Lassinantti fick svara på en lång rad
frågor om fördelarna med att ha
tillgång till en riksorganisation som
tillvaratar nämndemännen intressen. Inte minst när nämndemännens framtid ifrågasätts och utreds
är det viktigt att man uppträder
samlat och med en röst.

ANSVARIGA FÖR NYHETSBREVET
Staffan Björnberg
Staffan Ringskog

Margrethe Höglund har avsagt sig
uppdraget som ledamot i NRF:s förbundsstyrelse. Hon ersätts av Björn
Sandwall som tidigare varit ersättare i förbundsstyrelse. På hans plats
inträder Håkan Killius från Partille
som varit sk ”extra” ersättare i förbundsstyrelsen. Margrethe Höglund
har under kort tid varit ansvarig för
förbundets reseverksamhet och styrelsen undersöker fn vilken omfattning och inriktning reseverksamheten skall få i framtiden.

ADRESS KANSLI
Nämndemannens Riksförbund
Tomtebog. 40, 113 38 Stockholm
Tel. 08-651 55 13

Femton av landets ordföranden i
Sveriges nämndemannaföreningar
har skrivit till förbundsstyrelsen och
framfört önskemål om en utbildningskonferens för föreningarnas
ordföranden. I brevet påpekar man
att förbundet tidigare ordnat liknande konferenser och att det ur demokratisk synpunkt är olyckligt om
nämndemännen och föreningarna
inte har möjlighet att diskutera viktiga frågor mer än var fjärde år dvs
vid kongresserna. Tidigare konferenser av den här typen har visat sig
dyra men styrelsen inser betydelsen
av en sådan konferens och skall göra
en ny beräkning på kostnaderna.
Styrelsen skall också i enlighet
med kongressönskemålen undersöka möjligheten att hålla sina styrelsemöten i de olika regionerna.

NYA MEDLEMSTECKEN:

Redaktör för tidningen Nämndemannen:
Staffan Ringskog
hagstigen@telia.com

