Styrelsen efterlyser förslag till aktiviteter från er
medlemmar!
Har du något som du tycker verkar spännande att få
veta mer om?
Kontakta studieansvarig Britt Synnerholm eller någon
av oss andra så kanske Britt kan ordna ett spännande
studiebesök.
Vi har många enheter inom Förvaltningsrätten och
styrelsen har kanske inte alltid någon representant
från just din enhet. Vi saknar för närvarande bland
annat representation från skatteavdelningen.
Även Valberedningen önskar förslag på personer som
är intresserade av att gå med i vår styrelse.
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Inbjudan till
nämndemannaföreningens årsmöte för 2012
Vårt årsmöte för 2012
går i år av stapeln
den 12 mars kl 18.00.
Två motioner har inkommit,
dessa hänskjuts, för beslut, till årsmötet.
Vi bjuder som vanligt på en enklare förtäring från
kl 17.30 på Café Tegeludden.
Gästtalare i år är avgående

Chefsrådman Peter Enander.
han har under en följd av år varit vår
kontaktperson gentemot förvaltningsdomstolen.
Vi har bett honom göra en återblick över de
gångna åren, men också försöka att sia lite om
vad som kommer att hända framöver.
Anmälan senast den 8 mars,
till Britt Synnerholm, tel: 0707-30 14 86
eller
Ulla Nilsdotter, tel: 0709-98 51 31

Välkomna!

V

Ordförande har ordet!

älkommen till en ny termin och ett nytt årsmöte, som vi hoppas
skall bli bra på alla sätt. Styrelsen jobbar på, som ni ser, så läs referaten från våra träffar och resor.
Saga och jag har nu hunnit med att träffa regionen igen (den 22/1). Vi
hade ett långt program med bland annat nämndemannafrågan i olika
utredningar, enmansutredningen som görs av lagmannen i Attunda tingsrätt, straffrättsutredningen samt nämndemannautredningen, där ordförande i NRF ingår och sedan remisshanteringen framöver. NRF har gjort
en egen enkät till sina föreningar i landet. Vi får också besvara den och
samarbetar i styrelsen med ett svar. Det är inte bara vi, som står utanför
NRF utan fem ytterligare föreningar. Främst i sydvästra Sverige.

Vi gjorde en positiv och trevlig resa till Jönköping och domstolsverket
som refereras på sida bredvid.
Ett av våra medlemsmöten gjordes vid Stockholms tingsrätt den 11/10
där före detta lagmannen Lena Berke visade oss runt dels i de nya lokalerna, men också i övriga huset med bland annat förhandlingssalen, som
brann för ett antal år sedan, men som nu är renoverad och återställd.
Den 20 november hade vi ett medlemsmöte där föreståndaren
Inga-Lill Hedqvist från Rebeccahemmet gav en inblick vad gäller missbruksproblem (LVU och LVM) för flickor och yngre kvinnor. Tyvärr var
vi inte så många närvarande, men vi som var där fick en god inblick i hemmets behandlingar.
Så hoppas jag på att det snart blir ljusare tider och att vi får se så många som
möjligt av våra medlemmar på vårt kommande årsmöte.

Ulla Nilsdotter

Vad händer i nämndemannaföreningen
under våren 2013?
Vi planerar ett besök på Hovrätten som huserar i Wrangelska palatset
under maj månad.
Affischering kommer att ske i nämndemannarummet så snart dag och tid
är bestämd.

Referat från höstens aktivitet 2012

D

en 9–10 september 2012 anordnade nämndemannaföreningen en
medlemsresa till Jönköping under två dagar. Huvudsyftet var att
bland annat göra besök på Domstolsverket.

Vi anlände på kvällen den 9 september till Jönköping med buss.
Efter att vi installerat oss på våra rum på Hotell Scandic Portalen var en
middag beställd på Aqua dinner & drink bara ett stenkast från vårt hotell.
Efter middagen och lite prat i hotellbaren var det så dags att knoppa in.
Besöket på Domstolsverket var planerat till kl 10.00 – skönt med en sovmorgon. Väl där blev vi mottagna av vår kontaktperson Veronica Elg från
Domstolsverkets informationsavdelning,
samt flera av hennes kolleger. De berättade
om deras arbete med nämndemännens
olika uppgifter, samt arbetet med bland
annat våra tjänstgöringsupppgifter med
mera. Besöket varade fram till lunch. Lunchen intog vi på Restaurang Guvernören.
Därefter besökte vi Jönköpings nya
domstolsbyggnad, en skönhet i glas och
betong vid Munksjöns strand.
Efter rundvandring var det så dags att
tacka för oss och åter styra kosan hem till
Stockholm.
Tack Britt för en lyckad utflykt!

