2019
Ekonomiska riktlinjer för Domstolsverkets konto för kompetensutveckling
-

för studiebesök inom rättsväsendet inom Norden
för att anlita föredragshållare vid föreningsaktivitet.

Aktiviteterna syftar till att nämndemän på ett bättre sätt skall förstå och verka i det sv rättssystemet.
För att höja kompetensen hos nämndemän erbjuds föreningarna att söka bidrag till studieresor inom
rättsväsendet och att anlita föreläsare. Aktiviteterna ska rymmas inom ramen för nämndemannauppdraget och
studieresor ska genomföras inom Norden.
Samarbetsavtal mellan Domstolsverket och Nämndemännens Riksförbund.
Domstolsverket anslår årligen 200 000 kr till kompetensutveckling för nämndemän.
På uppdrag av Domstolsverket administreras bidraget av Nämndemännens Riksförbund.
Anslag från DV-kontot beviljas för :
Resa med buss / bil eller kollektivtrafik för studiebesök inom rättsväsendet inom Norden.
Föreläsares kostnader, OBS F-skatt. Se EKONOMIINFORMATION på hemsidan
För förslag till givande studiebesök och aktuella föreläsningar. Se IDÈBANKEN
Bidragets storlek för studieresor och föreläsaren arvode
baseras på antalet föreningsmedlemmar och var i landet föreningen ligger.
Nytt från 2018 är att DV beviljar bidrag också för föreläsares arvode. Summan av båda aktiviteterna –
studieresor och föreläsare, räknas in i det max belopp som gäller för respektive förening. Se tabell.

Antal medlemmar

Bidrag

Upp till 100 medlemmar

max 8 000 kr

Fler än 100 medlemmar

max 16 000 kr

Fler än 200 medlemmar

max 24 000 kr

Från Norrbotten t o m Värmland-Dalarna samt Gotland, under 100 medl max 12 000 kr
Från Norrbotten t o m Värmland-Dalarna samt Gotland, fler än 100 medl max 24 000 kr
Ansökan görs på särskild blankett senast en månad före planerad aktivitet, bifoga offert. Först
till kvarn gäller…. Blanketten finns här.
Redovisning görs på särskild blankett senas en månad efter aktivitet, bifoga kopior på fakturor /
kvitton. Blanketten finns här.
Ansökan resp redovisning skickas till: NRF, Ågatan 15 C, 749 35 ENKÖPING
eller e-post: kansli@nmrf.se. För frågor kontakta kansliet tel 0730-47 24 00
VÄLKOMMEN MED ANSÖKAN!
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