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älkomna alla nämndemän, till den nya
mandatperioden! om du är omvald och
redan är ”varm i kläderna” eller om du är
nyvald och nyss har börjat tjänstgöra i ditt viktiga
uppdrag som nämndeman.

Den här tiden på året är årsmöten ett viktigt inslag.
Senast under mars ska alla nämndemannaföreningar hålla årsmöte. En viktig punkt är val av
ombud till Stämman i maj. För vägledning inför
årsmötet finns ”Normalstadgar för föreningar
anslutna till NRF”
Anslag till kompetensutveckling
Planera gärna redan nu verksamheten för hela
terminen eller hela året. Domstolsverkets konto för
kompetensutveckling för studiebesök och föredrag
är öppet för alla föreningar, totalt 200 000 kr under
2020 – först till kvarn gäller. De ekonomiska
riktlinjerna för DV kontot hittar du på NRF:s
hemsida och här.
Distribution av tidningen Nämndemannen 2020
Tidningen NÄMNDEMANNEN planeras komma
ut med 4 nummer i samma utförande som under
2019. Tillsvidare under 2020 kommer tidningen att
distribueras till nämndemannarummet på varje
domstol. Leveransen kommer att ske i bunt. Vi ber
varje förening om hjälp att se till att packa upp
tidningarna, så att alla nämndemän kan ta varsitt
exemplar.
Anledningen är att fr.o.m 2020 hänvisar
Domstolsverket till sekretess. NRF får därmed inte
ta del av nämndemännens adresser och kan i
nuläget inte distribuera tidningen direkt i
brevlådan. NRF undersöker för närvarande
alternativa kanaler för distributionen. I skrivande
stund har vi tyvärr ingen annan kanal än
nämndemannarummet. Vi vädjar därför till er
förening att hjälpa till att sprida tidningen
genom att exponera den i
nämndemannarummet. Tack!

Telefontider
NRF:s kansli med tel nr 0730-47 24 00 har infört
telefontid onsdagar kl 12 00-16 00 och torsdagar
kl 10 00-16 00. Övriga tider går det bra att lämna
meddelande. SMS och e-post kansli@nmrf.se
fungerar alltid. Kansliet är bemannat i genomsnitt
15 timmar per vecka, och meddelanden besvaras
löpande helgfri måndag-fredag så snart som
möjligt.

PINS till alla nämndemän.
Beställ nu, kansli@nmrf.se och dela ut på
årsmötet.
REMISS STRATEGISK AGENDA
Lämna synpunkter senast 22 februari
STADGAR - förslag till ändringar 22
februari
MOTIONER – senast 7 mars
MEDLEMSAVGIFT - för rösträtt på
Stämman - betala senast 26 mars
Ange avsändare.
KONTAKTUPPGIFTER - rapportera till
NRF med formuläret här.
Håll föreningens lokala hemsida aktuell
Skicka uppdateringar till webbansvarig
REKRYTERING
Fördubblat medlemsantal i närtid!

Lycka till med föreningsarbetet!
Hälsningar
FÖRBUNDSSTYRELSEN

