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ompetensutveckling
Vad inspirerande att restriktionerna är
borta och det finns alla möjligheter att
planera föreläsningar, studiebesök och
kompetensutveckling. Det finns 200 000 Skr att
söka, på det anslag som DOV anvisat och
ansökningsblankettblankett finns på hemsidan. På
hemsidan finns också en idébank, med förslag på
intressanta studiebesök inom rättsväsendet,
www.nmrf.se

K

På initiativ från NF vid Nacka tingsrätt kommer det
i samverkan med NRF att arrangeras ett
webbinarie om Hedersvåld. Inbjudan kommer
inom kort till alla NRF anslutna föreningar och
föreläsningen är planerad att genomföras 19 april.
Vi måste bli fler
Det konstaterade alla när vi samlades till
ordförande- och kassörskonferensen i januari. Det
är ett uppdrag för hela organisationen. Det finns
även här anslag att söka, för aktiviteter som har
som syfte att rekrytera fler medlemmar. 2021 blev
vi ca 3 000 medlemmar, men målet är fortfarande
5 000 medlemmar. Att utse en ansvarig i
föreningen för medlemsvärvning kan vara en bra
idé.
Stämman 21-22 maj
NRF kommer att följa folkhälsomyndighetens
rekommendationer när det gäller restriktioner för
att undvika smittspridning av Covid 19. Det
innebär nu att det pågående planeringsarbetet
inriktas på att det ska bli ett fysiskt möte på hotell
Elite Hotel Academia, Uppsala. Hotellet ligger
alldeles i anslutning till resecentrum i Uppsala.
Information om stämman läggs löpande ut på
NRF:s hemsida, www.nmrf.se

Viktiga datum
12 mars - Sista datum för att lämna motioner
31 mars - Sista datum för att medlemsavgiften för
2022 ska vara registrerad på NRF:s konto, vilket
krävs för rösträtt till stämman. Medlemsavgiften
är 150 Skr per medlem (bg 5360-9855).
1 april - Sista datum för att nominera till årets
nämndeman.
14 april - Sista datum för att anmäla ombud till
stämman, och betala ombudens deltagaravgifter,
bg 5360-9855.
Kontaktuppgifter
Många föreningar har haft eller planerar inom kort
att genomföra sina årsmöten. Kansliet behöver
aktuella uppgifter från alla föreningar och
hemsidan behöver uppdateras. Detta för att
förbundsstyrelsen och föreningarna på bästa sätt
ska kunna kommunicera med varandra, och att
alla nämndemän, via hemsidan, ska ha tillgång till
korrekta kontaktuppgifter och information om
verksamheten.
ENALJ
Den Europeiska samarbetsorganisationen –
European Network Associations of Lay Judges,
kommer att ha 3 dagars konferens i Polen i vår.
Det finns förslag från organisationen att öka
ambitionsnivån bl. a med att starta ett antal
forskningsprojekt. NRF:s förbundsstyrelse har
beslutat att förbundsordförande Stefan Blomquist
ska delta i konferensen men att NRF inte har
möjlighet att medverka i olika föreslagna nätverk.
Vänliga hälsningar
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