NYHETSBREV 4 OKTOBER 2019
från

Lars Österdahl, förbundssekreterare i
Förbundsstyrelsen har avlidit efter en tids svår
sjukdom. Lars var en högt värderad ledamot i
Förbundsstyrelsen. Vid kongressen i Örebro
2016 invaldes Lars i Förbundsstyrelsen och
fick genast uppdraget som sekreterare. Lars var
en mästare på att formulera protokoll. Han
skrev kort, klart och snabbt. Lars är djupt sörjd
och saknad av oss i Förbundsstyrelsen.

De fem fokusområdena är:

Till den 5 oktober har NRF bjudit in till
ordförandekonferens i Stockholm. 48 av 54
föreningar kommer att vara representerade.
Fokus kommer att ligga på arvodesfrågan och
förbundsstyrelsens gedigna insatser med
uppvaktningar hos Justitieministern, Justitieutskottet och inte minst hos Domstolsverket.

Vid en analys av NRF:s styrka och svagheter,
kommer man snabbt fram till att vi måste
rekrytera fler medlemmar till våra
lokalavdelningar i syfte att bli mera relevanta
och en starkare motpart. Ett kraftigt ökat
medlemsantal i NRF är således en högt
prioriterad fråga. NRF uppmanar samtliga
lokalföreningar att i möjligaste mån prioritera
denna fråga inför det kommande tillskottet av
nya nämndemän.

DV kontot för 2019 är fulltecknat! Mycket
glädjande efter en rad år där föreningarna inte
tillfullo har utnyttjat de resurser som erbjudits.
Fortsätt gärna att ansöka – varje år händer det
att inte alla planerade aktiviteter blir av. Då blir
det pengar över som kan omfördelas.
NRF:s nya Strategiska Agenda.
På Förbundsstyrelsens senaste sammanträde,
2019-08-17, avsattes en heldag för
strategidiskussioner. Arbetet syftade till att
strukturera och utveckla arbetssätt avseende
vårt gemensamma arbete. NRF föreslår att
inom ramen för den nya ”Strategiska
Agendan”, prioritera fem (5) fokusområden.
Syftet är att tydligare prioritera det omfattande
arbetet mot våra gemensamma fokusområden.
Vidare är det viktigt att även identifiera
områden och frågor som NRF för närvarande
inte prioriterar. NRF vill därmed att vi i
möjligaste mån: ”gör saker rätt, än att vi gör
rätt saker”.

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

En presentation och diskussion om den
strategiska agendan kommer att presenteras på
ordförandekonferensen den 5:e oktober.
Förhoppningsvis kommer därefter den
strategiska agendan vidare kunna diskuteras
och förankras i lokalföreningarna under vintern
för att slutligen beslutas om på
Föreningsstämman den 16:e maj 2020.
Vidare driver NRF frågan om att synen på
nämndemannauppdraget måste förändras, från
att i första hand vara ett
ideellt uppdrag, till
att istället betraktas
som ett ”offentligt
förtroendeuppdrag”.

Vackra höstdagar!
Förbundsstyrelsen

