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Förbundsordföranden Lars Lassinantti följde intresserat med när lagmannen
Stefan Strömberg presenterade tankar kring
straffprocessen, tankar som inte precis ökar
insyn och demokrati i rättsprocessen.
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som kommer att läggas fram i mars 2013. Styrelsen fick en
utförlig genomgång av ”Straffprocessutredningen ” med
en frågestund där styrelsen fick möjlighet att tillföra utredningen NRF:s förväntningar.

NRF är inte motståndare till att man ser över nämndemannainstitutet i syfte att öka medborgarnas rättsäkerhet. Vi
kommer att stödja aktivt våra politiska partier och Domstolsverket i arbetet att utbilda/informera nämndemän som
skapar grunden till förtroendet bland medborgarna. Utredningar om nämndemanna-institutet kan inte kringgå frågan
om högre arvodering av nämndemän även om utredningsdirättsprocessen från polis till domstol. Åklagarnas roll
rektiven inte tar upp den frågan. Båda utredningarna komhar
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Riksorganisationens ekonomiska bekymmer beror delvis på att många av
landets ca 9 000 nämndemän valt att inte ansluta sig till förbundet. För
dyrt säger någon, för lite aktiviteter säger nån annan… och tidningen
får man ju ändå! Förbundsstyrelsen har diskuterat problemet och besöker
regelbundet föreningar som valt att stå utanför förbundet. Det visar sig då
att många är obekanta med vilka fördelar som ett förbundsmedlemskap
medför som t ex när det gäller utbildning, försäkringar resor med mera.
Och gratis förbundstidning till icke-medlemmar är en förmån som i framtiden kan ändras. Många nämndemän som tillhör föreningar utanför NRF
känner dessutom obehag av att inte vara solidariska med förbundet som är
nämndemännens enda röst i formella sammanhang som t ex i utredningar
och inför regering och riksdag.
Några är med och betalar vad det kostar medan andra åker gratis…!

Ny enkät till
stöd för NRF
Arbetet i den sk Nämndemannautredningen där bland annat förbundets
ordförande Lars Lassinantti deltar som expert beräknas vara klar i mitten
på nästa år. Utredningen påverkas naturligtvis av de angrepp som juristprofessionen och media riktat mot nämndemännens närvaro i domstolarna.
Det är därför viktigt att alla argument för fortsatt demokratiskt inflytande
redovisas till utredningen. Med färre nämndemän finns det uppenbar risk
för att den mångåriga principen att medborgarna skall dömas av sina egna
försvagas och att balansen förskjuts till nackdel för demokrati och insyn.
Nämndemannasystemet är i dag billigt men med fler jurister finns det risk
för att processen fördyras. För att få in så många synpunkter som möjligt
vill förbundsstyrelsen ordna en enkät som skall gå ut till samtliga ordföranden, kassörer och sekreterare. Frågorna förbereds fn och kommer att
skickas med e-post till de berörda. Förhoppningen är att AU skall kunna ta
del av svaren redan i mitten på februari.
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ENGLANDSRESA
I HÖST!

NRF planerar en resa till England
under hösten 2013.
Resan kommer att omfatta fem (5)
dagar och genomföras i samarbete
med en resebyrå till självkostnadspris. Tanken är att studera de
lekmannastyrda magistratsdomstolarna och jurysystemet vid Crown
Courts m.m.
Vill du följa med?
Anmäl intresse till kansli@nmrf.se

E-POST TILL NRF
Nuvarande adress
riksforbundet.nrf@telia.com
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