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.

Vågskålen
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utgiven av nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm
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Inbjudan till årsmötet 12 mars 2014
Årsmötet hålls traditionsenligt
på Restaurang Tegeludden,
onsdagen den 12 mars 2014 kl 18.00.
Från kl 17.30 serveras en lättare måltid med vatten eller lättöl,
samt kaffe och kaka.

Nämndemannaföreningens styrelse 2013:
Ordförande Ulla Nilsdotter 		
Tel: 650 50 31
Mobil: 070-998 51 31
e-post: ulla.nilsdotter@hotmail.se
Vice ordf och medlemsansv.
Svante Astermo
Tel: 564 364 52
Mobil: 0708-19 11 20
e-post: svanteao@algonet.se
Kassör Håkan Björndahl			
Mobil: 0703-33 40 30
e-post: hakan.bjorndahl@hotmail.se
Sekreterare Bengt Nylander
Tel: 771 97 66
Mobil: 070-617 38 80
e-post: bengt.nylander@centerpartiet.se
Redaktör Saga Åshage
Tel: 778 02 49
Mobil: 070-373 18 12
e-post: saga.ashage@bredband.net

Studieeansvarig Britt Synnerholm
Mobil: 070-730 14 86
e-post: brittsynnerholm@hotmail.com
Ansvarig för Hemsidan
Ledamot Erik Levlin
Tel: 650 56 24
Mobil: 0707-83 96 25
e-post: levlin@kth.se
Ledamot Stina Bielsten
Tel: 668 83 16
e-post: stina.bielsten@gmail.com
Ersättare Per Adolfsson
Tel: 604 44 44
Mobil: 0706-33 23 18
e-post: 6044444@telia.com
Ersättare Anders Loosmé
Mobil: 070-4525304
e-post: loosme@hotmail.com

Eftersom Förvaltningsrätten har fått en ny Lagman
och även vi har fått en ny kontaktperson,
har vi bjudit in både
Förvaltningsrättens nya
Lagman Gudrun Antemar,
samt vår kontaktperson Rådman Nils-Ove Äng.
Därefter hålls traditionella årsmötes förhandlingar.
Då en del av oss lämnar våra styrelseuppdrag behöver
Valberedningen all hjälp med att få ihop en bra och
fungerande styrelse, så har du några förslag, hör av dig till
Helena Levy eller till någon annan av oss i styrelsen.
Alla förslag mottages med tacksamhet!
Svar senast den 6 mars till Ulla Nilsdotter, på
telefon: 070-998 51 31 eller e-post
ulla.nilsdotter@hotmail.se

Varmt Välkomna!

J

Ordförande har ordet !

a så var det dags igen med ännu ett utskick av Vågskålen, som är vårt
medlemsblad och som har till uppgift att hålla er ajour med styrelsen och
dess arbete.
Ett halvår har gått och hösten har varit som den ska. Vi har ju haft en del
evenemang.
Denna Vågskål är ju samtidigt en kallelse till vårt årsmötet. Årsmötet har
vi ju också vid ungefär samma tidpunkt varje år.
Under Carl-Ejnars tid som ordförande beslutade vi, vid ett medlemsmöte
2009, att vi skulle lämna NRF. Detta beslut tog vi efter flera års många och
långa diskussioner.
Nu har det hunnit gå några år med först Lars-Eric Malmqvist och
sedan med mig som ordförande. Vi har under denna tid haft kontakter med
NRF, men också med Stockholmsregionens föreningar, som vi träffat
två ggr per år under de senaste åren. Dessa möten har varit givande både
för oss och dem. Kontaktpersoner vid dessa möten har varit jag och
Saga Åshage.
Vi har nu fått ett erbjudande av NRF, att om vi åter igen går med i
Riksorganisationen, erbjuds vi ett reducerat pris de första två åren.
Vi har också fått en inbjudan om att delta vid NRF:s regionkonferens
i februari månad. Vi har fått två platser till vår förening.

Sedan vill jag meddela att jag har tagit beslut om att avgå som

ordförande och tacka för min tid. Det har varit en givande, rolig
och intressant period i min nämndemannautövning. Åren går och livet
förändras på olika sätt och jag känner nu att jag vill ta denna tid till annat.
Jag hoppas och tillönskar ny styrelse ett roligt, givande och intressant
fortsättning.

Ulla Nilsdotter

Vad händer i nämndemannaföreningen
under våren 2014 ?
I april kommer vi att göra ett studiebesök på Storbodaanstalten i
Märsta.
Vi får där ta del av deras verksamhet och komer att visas runt.
för närvarande har vi fått tre datum på förslag från Kriminalvården,
men det blir troligen den 3 april. Exakt datum kommer att affischeras
i nämndemannarummet.
I maj gör vi ett besök på Karsuddens sjukhus, där vi blir guidade runt
och får bl. a. besöka deras verkstad.
Detta besök är planerat till den 13 maj. Buss kommer att avgå från
Cityterminalen kl 08.00. Här kommer vi att erbjudas lunch till subventionerat pris av 67 kr.
Anmälan till Britt Synnerholm senast 3 dagar före respektive besök.

Ett anmälningsärende har inkommit till årsmötet!
Det är från Nämndemännens Riksförbund, som erbjuder
oss rabatt om vi åter går med som medlemmar i NRF.
Om så sker får vi en rabatt på 2014 årsavgift med
50 % samt på 2015 års medlemsavgift med 25 %.
Detta innebär att vi senast 2015 måste höja vår medlemsavgift från 150 kr till minst 200 kr förmodligen mer då vi
2015 ska betala hel avgift till Riksförbundet på 175 kr/år
och medlem. Då får föreningen själv kvar 25 kr/medlem
att anordna aktiviteter för.
Kom till årsmötet den 12 mars och säg vad du tycker!

