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från

F

örbundsstämman, hölls med stor

framgång digitalt 15 augusti, det var stort
deltagande av ombud och det var engagerade
delegater, bra teknik och en fantastisk
mötesordförande. Vill du ta del av stämman finns det tal,
bilder och filmer på hemsidan nmrf.se. Stämman
beslutade bl. a
•

Att anta förslaget till Strategisk Agenda med
fem fokusområden som ska utgöra inriktning
och prioritering av NRF:s arbete 2020-2022.
De fem områdena är Ersättning och arvoden,
Rekrytering, Utbildning, Hat, hot och våld,
Kommunikation och opinionsbildning. Länk till
agendan på hemsidan.

•

Att anta reviderade förbundsstadgar, bl. a
återinförs ersättare för ledamöter och revisorer.
Länk till nya stadgar.

•

Att anta reviderade stadgar för förening
anslutna till NRF, som gäller f om 2021-01-01
med förtydliganden och minskad detaljstyrning.
Länk till föreningsstadgar

•

Att bifalla en motion om att NRF ska initiera en
utbildningsinsats för att öka kompetensen med
anledning av att Barnkonventionen numera är
lag. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att
verkställa stämmans beslut.

•

Att fastställa avgiften för förbundsansluten
medlem till oförändrat 150 Skr/år.

•

Att välja ny förbundsstyrelse, presentation finns
på hemsidan.

Förbundsstyrelsen (FS)
Från åklagare till deckarförfattare, Malin Thunberg
Schunke docent, åklagare och författare föreläser
måndag 5 oktober kl.16.30–18.00. Alla medlemmar har
inbjudits till föredraget som är på nätet, s.k.
webbinarium. Ca 200 personer kommer att delta.
NRF planerar också fler webbinarium under hösten, det

kommer särskilda inbjudningar.
Det finns pengar kvar på DV-kontot, det är alltså
fortfarande möjligt att ansöka om medel för utbildning,
föreläsningar och resor. Anslag till digitala aktiviteter är
förstås också möjligt att få. Sök medel och utnyttja
tekniken för utbildnings- och informationsaktiviteter.
Vision 5000, vi måste bli fler. Målet är att vi ska bli
många fler medlemmar och vi måste alla hjälpas åt. FS
har tillsatt en arbetsgrupp, med uppdrag att ta fram en
plan för vad vi kan göra på förbundsnivå, föreningsnivå
och som enskild medlem. Ansök om medel från NRF
kontot om föreningen har kostnader för
medlemsrekryterande aktiviteter. Mer information på
hemsidan nmrf.se.
FS har utsett nya Regionombud, till de 9 regionerna. FS
har också utsett en arbetsgrupp som tydliggör det
uppdrag som regionombuden har.
FS har diskuterat GDPR, dataskyddsförordningen och
har konstaterat att ansvaren i FS och föreningarna måste
tydliggöras. Uppdraget kommer att samordnas av FS.
Nämndemannen nr 2-3/2020, är nu ute. Tidningen
distribueras fortfarande via nämndemannarummen, pga.
regelverket i dataskyddsförordningen. FS arbetar för att
få till ett bättre sätt att distribuera tidningen. Tanken är
att alla nämndemän ska ta ett ex av tidningen den
innehåller mycket information och artiklar värdefulla att
reflektera över.
9 november 2020 kommer vi att uppmärksamma 40 år
med NRF, med att arrangera ett webbinarium, inbjudan
kommer. Komplettera
gärna med lokala
program för att
synliggöra vårt uppdrag.

Hösthälsningar!
Förbundsstyrelsen

