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Planerade utbildningar våren 2021 
NRF kommer att erbjuda sina medlemmar ett antal 
utbildningar under våren 2021. 

Utbildning om dataskyddslagen (GDPR) 
En utbildning i dataskyddslagen är planerad för 
föreningsstyrelserna fm. söndagen den 31 januari,  i 
första hand för ordförande, kassör, personuppgiftsombud 
och medlemsansvariga. Inbjudan kommer vecka 1. 
Det blir ett digitalt utbildningstillfälle. Utbildningen 
innehåller ett avsnitt om innehållet i lagen och ger 
föreningarna en solid kunskap för att kunna svara upp 
mot Datainspektionens krav. Det kommer att bli en 
genomgång av hur personuppgifterna för medlemmar i 
en nämndemannaförening ska hanteras och förslag på 
mallar som kan användas i den egna hanteringen. 

Barnkonventionen 
2018 blev FN:s barnkonvention svensk lag, den trädde i 
kraft 1 januari 2020. Barnets rättigheter ska beaktas i 
domstolar och de rättigheter som följer av 
Barnkonventionen ska följas i det dömande uppdraget.  
NRF kommer att erbjuda föreningsmedlemmar 5 
utbildningstillfällen under våren. Utbildningarna 
planeras i samverkan med UNICEF. Som utbildare 
kommer bl.a. UNICEF och ECPAT att medverka. 

Föreningsstyrelser 
I de kontakter som regionombuden har haft med 
föreningarna, har det framförts önskemål om 
utbildningar för föreningarnas styrelser. NRF planerar 
därför att genomföra utbildningar för i första hand 
föreningarnas ordförande och kassörer. 

Årsmöten 2021 
FS har beslutat att ge föreningarna generell dispens att 
senarelägga årsmötena för 2021 fram till och med 30  
juni 2021. Årsmötena kan också som alternativ om 
pandemin fortsätter planeras utomhus, via zoom eller 
som brevmöte med distribuerade handlingar. NRF har 
också upphandlat en zoomlicens, som föreningarna kan 
använda för i första hand årsmöten och föreläsningar. 

Policy mot trakasserier, hot och våld 
FS har beslutat om en policy. Alla former av 
trakasserier, hot, hat och våld ska polisanmälas och även 
anmälas till den domstol där nämndemannen tjänstgör. 
Länk till policyn. 

 

 

 
Höstens Webbinarier 
I höst har NRF arrangerat 3 webbinarier med Malin 
Thunberg Schunke, Johan Eriksson och med Anders 
Thornberg. Det har varit uppskattade föreläsningar, 
särskilt under Coronatider, då det har varit begränsade 
möjligheter att anordna fysiska möten. Mellan 500-800 
personer har deltagit i föreläsningarna. 

Årets nämndeman 
Vi vill påminna om att förslag på nominering till årets 
nämndeman ska lämnas senast 31 mars. I Nyhetsbrev nr 
5 framgår de statuter som gäller. Passa på och 
uppmärksamma en kollega som ni tycker gör ett särskilt 
bra jobb i sin domstol. Diplom mm. kommer att delas ut 
på Nämndemannens dag 11 maj. 

Nämndemannens dag 11 maj 
Planeringen av Nämndemannens dag pågår. 
Förhoppningen är att vi tillsammans ska uppmärksamma 
nämndemannainstitutionen och vad vi bidrar med i 
rättsskipningen. Planera gärna lokala aktiviteter den 
dagen. 

Medlemsstatistik 
Vi är nu 2963 medlemmar och då är det 17 föreningar 
som fortfarande inte har rapporterat in sina medlemstal. 
Delmålet om 3 000 medlemmar har vi snart uppnått. 
Göteborgsregionens Nämndemannaförening är den 
största föreningen med 243 medlemmar. 

Hemsidan 
Mycket information om NRF:s verksamhet kan man läsa 
om på hemsidan. På FB läggs också information upp om 
aktuella händelser, artiklar mm. På hemsidan och på FB 
har vi möjlighet att snabbt informera och debattera 
viktiga händelser. Vi ser gärna att det blir fler användare 
på de kanalerna. Uppmana gärna föreningens 
medlemmar att följa oss på hemsidan www.nmrf.se och 
Facebook. 

 

https://nmrf.se/img/pdf/policy_nolltolerans_mot_trakasserier_hot_vald.pdf
http://www.nmrf.se/
https://facebook.com/namndeman

