NYHETSBREV 2 MARS 2019
från

rsmötenas tid är över i merparten av
föreningarna. Nya styrelseledamöter hälsas
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA. Till avgående
funktionärer riktar Förbundsstyrelsen ett STORT
TACK för engagemang och goda arbetsinsatser.

Nomineringstider. Under de närmaste månaderna
formas den nämndemannakår som kommer att
tjänstgöra 2020-2023. Viktiga nomineringar under
våren och i samband med val i september. Gå in på
”Bli nämndeman” och följ aktuell info.

Förvaltningsrätten i Malmö har anslutit sig till
Nämndemännens Riksförbund. Föreningen hälsas
Hjärtligt Välkommen i ”familjen”

Nämndemannaorganisationens vara eller inte
vara har luftats flitigt i media med olika påhopp
under senaste veckan. NRF har inte varit svarslösa.
Tyvärr kommer inte våra svar längre än till
redaktionerna. Bifogar några artiklar och svar.

Å

Den 31 mars varje år är ett viktigt datum i NRF
föreningsverksamhet. Det är sista dag för
årsmöte, inbetalning av medlemsavgift samt
rapportering av styrelsernas aktuella
kontaktuppgifter för ordf, sekr och kassör. NRF:s
kommunikation med föreningarna sker digitalt. Se
därför till att e-postadresserna ALLTID är aktuella.
Under 2018 behandlades 7 ärenden i
Övervakningsnämnden som utses av Regeringen
och följer Riksdagens mandatperiod .
Förbundsordförande Linda von Beetzen är
ordinarie ledamot och vice förbundsordförande
Roine Hangvar ersättare.
Myndighetskontakter: Vid senaste mötet med
Domstolsverket träffade Linda och Roine
generaldirektör Martin Holmgren samt tre
tjänstemän. I början av april är nästa möte med DV
inplanerat och under april kommer NRF att
uppvakta justitieminister Morgan Johansson.
Justitieutskottets olika partigrupper har NRF haft
möjlighet att träffa. Dels S- och MP-gruppen och
senare också M-gruppen.
Tidningen Nämndemannen 1-2019 ligger nu på
hemsidan och under v 13 kommer den i din
brevlåda. Om du inte får tidningen - kontakta
kansliet e post: kansli@nmrf.se, tel 0730 47 24 00.
Enligt planeringen ska ytterligare tre nummer ges
ut under året.

För studiebesök och föreläsningar kan
föreningarna söka medel från DV och NRF kontot
dels för föreläsningar och dels för studieresor
inom rättsväsendet. På hemsidan finns
information samt ansökningsblankett.
Alla NRF anslutna föreningar får gärna använda
NRF:s logga (ladda ner här) vid inbjudningar och
övrig information inom föreningen och till
allmänheten.
Föreningarna uppmanas:
Leverera aktuella kontaktuppgifter (Formulär)
Betala medlemsavgiften. Ange avsändare.
Håll alltid föreningens hemsida aktuell och
uppdaterad.
Sök medel för aktiviteter från DV- och NRFkontot. På hemsidan finns info och blankett.
Följ NRF på Facebook för de senaste nyheterna

Lycka till med föreningsarbetet!
Förbundsstyrelsen

