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Medlemmar Föreningen hade 93 medlemmar den 31 december 
2020.

Upplands Nämndemannaförening har haft 5 protokollförda styrelsemöten  
under 2020

Årsmötet hölls den 26 februari 2020.

Aktiviteter under året har varit följande:

I januari besökte vi åklagarmyndigheten i Uppsala. Där fick vi lyssna till vad åklagaren gör 
konkret. Sedan blev det ett uppehåll pga pandemin, som fortfarande råder. 

Den 11 maj firades Nämndemännens Dag.

Den 15 augusti hölls så försenat NRF’s förbundsstämma digitalt. Den 5 oktober föreläste  
docent Malin Thunberg Schunke via ZOOM på temat internationell straffrätt. 

Den 9 november firade NRF 40 år med ett webbinarium tillsammans med advokat Johan 
Eriksson ”I rättvisans tjänst”.

Den 10 december inbjöds alla nämndemän till ett webbinarium på Zoom med 
Rikspolischef Anders Thornberg ”Utmaningarna för svensk polis”.

Föreningen har dessutom haft en tät mailtrafik med domstolen i säkerhetsfrågor för 
nämndemännen. Domstolen införde restriktioner i tjänstgöringen för nämndemän som är 
70+. Dessa restriktioner kom senare att avvecklas då smitttalen minskade under 
sommaren 2020.



Slutord:

Vi hänvisar till det slutord som skrevs i verksamhetsberättelsen för 2019. Den 
nedåtgående trenden som vi har sett i antalet medlemmar har vi lyckats bryta. Det är vi 
otroligt glada över. Av ca 200 nämndemän var 93 st anslutna till nämndemannaföreningen 
och NRF vid årsskiftet 20/21. En ökning med över 100 %! För att vi ska lyckas med 
ambitionsnivån som NRF har ställt upp, är det viktigt att få mer tyngd mot departement, DV
och domstolar samt i media. Som vi tidigare har annonserat har NRF i arbetet föreslagit att
prioritera fem fokusoråden.  

De fem orådena är:

- Ersättningar och arvoden
- Rekrytering
- Utbildning (grund- och fortsättningsutbildning)
- Säkerhetsfrågor (hat, hot och våld)
- Kommunikation (media och opinionsutbildning)
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