Vågskålen

Styrelsen efterlyser förslag till aktiviteter
från er medlemmar !

utgiven av nämndemannaföreningen vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

Har du något som du tycker verkar spännande att få
veta mer om ?
Kontakta studieansvarig Britt Synnerholm eller någon
av oss andra i styrelsen 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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Nämndemannaföreningens styrelse 2015:
Ordförande: Bengt Nylander		
Mobil: 070-617 38 80
e-post: bengt.nylander@centerpartiet.se
Vice ordf : Erik Levlin
Mobil: 0707-83 96 25
e-post: levlin@kth.se
Sekreterare: Anna-Lena Gemming
Telefon: 08-663 77 32
e-post: annele@telia.com
Kassör: Håkan Björndahl			
Mobil: 0703-33 40 30
e-post: hakan.bjorndahl@hotmail.se
Studie ansvarig Britt Synnerholm
Mobil: 070-730 14 86
e-post: brittsynnerholm@hotmail.com

Vice studieorganisatör:
Siw Dahlman
Mobil: 073-443 38 25
siwdahlman@gmail.com
Ledamot
Per Adolfsson
Mobil: 070-633 23 18
6044444@telia.com
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Ledamot
Anders Loosmé
Mobil: 070-4525304
e-post: loosme@icloud.com
Ledamot
Kjell Torngren
Mobil: 070-811 12 03
kjell@el-gubben.se

Besök gärna vår hemsida: nffrs.se

Ordförande har ordet !

V

älkommen till en ny höst vid Förvaltningsrätten och
med vår Nämndemannaförening ! Det råder lite speciella
förhållanden för oss nämndemän just denna höst. Efter bara
några månader på våra poster är vi åter igen föremål för våra partiers
nomineringsförfarande och landstingets val. Men om vi blir omvalda
under hösten, så är vi efter ytterligare en prövning av vår vandel
utsedda att döma fram till den 1 januari 2020 ! Tjugohundratjugo !
Då har landets befolkning genom folkvandringen förmodligen
ökat med minst en halv miljon, vilket i sin tur lett till att hjulen i
samhället börjat snurra igång på allvar, inflationen har ökat med flera
procent och räntan stigit i takt med den. Det brukar bli resultatet
efter stora omvälvningar. Historien upprepar sig alltid, men det är
något som vi brukar glömma.
Men åter till 2015 och dagens verksamheter! I detta nummer av
Vågskålen presenterar styrelsen höstens program och presenterar
några idéer inför våren. Alla medlemmar är välkomna att vända sig
till styrelsen med förslag om hur styrelsen bör bedriva verksamheten
inom föreningen.
Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2015 redovisas i detta
nummer av Vågskålen. Är du intresserad att komma med i styrelsen
nästa år – kontakta valberedningens ordförande Jan Ersson ! Var
ideell ! Gör din nämndemannavärnplikt någon gång, även om den är
helt frivillig !
Årsmötesprotokollet från årsmötet i mars 2015 bifogas.
Styrelsen är angelägen om att alla medlemmar, som inte har
meddelat sin e-postadress, mejlar densamma till ordförandens eller
sekreterarens e-postadress. Det underlättar för styrelsen att snabbt
gå ut med information.
När detta skrivs är det exakt tre månader till Lucia. Vid den tiden
hör styrelsen av sig igen på något sätt.

Bengt Nylander
Till dess: Lev väl och döm rätt!

Vad händer i nämndemannaföreningen under hösten 2015 ?
1. Studiebesök på Migrationsverket
Pyramidvägen 2 A i Solna (grå byggnad), tisdagen den 29
september kl. 10.00.
Vi får en bred information om hur Migrationsverket planerar
för att kunna ta hand om de allt fler Ensamkommande
flyktingbarn. Maximalt antal deltagare: 25 medlemmar.
Anmälan om deltagande till föreningens studieorganisatör
Britt Synnerholm, tel. 070-730 14 86.
2. Studiebesök på S:t Görans sjukhus, Psykiatriska avd.
Britt har haft många kontakter angående ett definitivt datum.
Vi är lovade ett besök under oktober men har ännu inte fått
exakt datum. Besked om datum för besöket kommer att anslås
på anslagstavlan i nämndemannarummet. Deltagarna ges
möjlighet att äta en subventionerad lunch.
Anmälan om deltagande till Britt per telefon 070-730 14 86
3. Föredrag av advokat Charlotte Nordström
från Elisabeth Fritz Advokatbyrå angående Ensamkommande
flyktingbarn samt LVU.
Exakt datum är ännu inte fastlagt men troligen under oktober.
Styrelsen avser att få föreläsningen förlagd till Bremersalen på
Förvaltningsrätten. Ingen anmälan erfordras.
4. Studiebesök hos Gränspolisen
på Arlanda flygplats den 11 november mellan kl. 10.00 och
12.00. Gemensam, subventionerad lunch. Begränsat antal
deltagare. Anmälan till Britt per telefon 070-730 14 86.
				________
Något om planerna för våren 2016:
Studiebesök på Rättspsykiatriska enheten Helix i Huddinge
under januari/februari.
Studiebesök på en stadsdelsnämnd med LVU- och LVMinformation under februari/mars.
Bussresa till ett behandlingshem i Norrtälje + subventionerad
lunch i mars/april.

Årsmöte i mars med en subventionerad lättare förtäring och
dryck.

