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verige är långsträckt och omfattar olika 
klimatzoner. Här i Mälardalen har vi 
just nu de ljuvligaste tänkbara 

sommarkvällar man kan önska sig. Viktigt att 
ta vara på och njuta. 

Som en konsekvens av covid-19 kommer 
Stämman hållas lördag 15 augusti. Det blir en 
digital Stämma. Detta med hänsyn till 
ombudens hälsa och att den verkligen ska 
kunna genomföras. Digitalt är det nya och hör 
framtiden till. FS:s senaste sammanträden har 
varit digitala, med utmärkt resultat. Inom den 
närmaste tiden kommer NRF skicka inbjudan 
med viktig och ingående information samt 
anmälningsblankett. Alla ombud kommer få en 
kort utbildning före Stämman. NRF kommer 
även att live-sända via facebook, i syfte att 
erbjuda medlemmar som inte deltar 
möjligheten att följa stämman. 

Föreningsmöten lämpar sig mycket bra att 
genomföras digitalt, ingen restid behövs. NRF 
tar tacksamt emot tips på kreativa aktiviteter 
som genomförs med eller utan tekniska 
hjälpmedel, att förmedla vidare till andra 
föreningar. Göteborgsregionens nf har hittat ett 
uppskattat och trevligt tema, guidade 
stadsdelsvandringar med kriminalhistoriskt 
innehåll. Bara att kopiera. 

NRF planerar att genomföra ett webinarium 
under sommaren, d v s föreläsning på webben 
med en inbjuden föreläsare. Webinariet ska ge 
ensamrätt för NRF-anslutna medlemmar att 
delta. Närmare information om datum, tema 
och föreläsare kommer. 

 

 

 
 
 
 

Rekrytering. Föreningarna har gjort ett 
fantastiskt rekryteringsjobb. Redan nu 
överstiger medlemsantalet förra årets 
slutsiffror. Det bådar gott inför 
slutredovisningen. Vi närmar oss ”fördubblat 
medlemsantal i närtid”. Förbundsstyrelsen 
ser gärna att ni provar nya sätt att genomföra 
möten. Fortsätt rekrytera, hitta kreativa 
lösningar på aktiviteter, sök medel från Nya 
NRF-kontot. 

Nästa nummer av tidningen Nämndemannen 
kommer efter Stämman. Det blir ett fylligt 
dubbelnummer, nr 2-3/2020. 

Liksom förra numret distribueras den i bunt via 
Nämndemannarummen. Skicka gärna ett mejl 
till NRF:s kansli med en kort rapport om hur 
distributionen har upplevts och fungerat. Kom 
gärna med tips och idéer om 
förändringar/förbättringar. NRF:s e-postadress 
kansli@nmrf.se 

Besök regelbundet föreningens hemsida 
https://www.nmrf.se/Lokala-
naemndemannafoereningar.html och följ oss på 
facebook för senaste nyheterna. 

Kontrollera att informationen på din förenings 
sida är aktuell med korrekta kontaktuppgifter. 
Hemsidan är en viktig informationskanal till 
medlemmarna. 

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar! 

//Förbundsstyrelsen 
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