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Ett dramatiskt år för Nämndemännen
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Staffan Björnberg, Staffan Ringskog.

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

Nämndemannaförening:

Hur många ordinarie tjänstgöringsdagar schemaläggs varje nämndeman per år i Er domstol?
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Etik			
Jäv
Saklighet och objektivitet
Vikten av att hålla tider
Att i god tid anmäla förhinder
Arvode
Processuella regler		
Uppförande, klädsel och bemötande
i förhandlingssalen
Gällande rätt och rättsskipning
Övrigt
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