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Ordförande har ordet
Sommaren börjar ta slut. Hoppas alla har tagit vara på de dagar som vi
har kunnat njuta av. Vill börja med att presentera nytt utseende på
vågskålen. Föreningen har under juni månad haft informationsmöte med
bl a chefsrådman Stefan Holgersson m fl. Frågor som fanns på
dagordningen var Parkeringsplatser för nämndemän i befintligt garage; ett
antal platser finns nu reserverade för tjänstgörande nämndemän, p-bevis
hämtas hos vakten. Microvågsugn i nämndemannarummet; förslag om att
nyttja myndighetens lunchrums microvågsugnar kunde ej tillgodoses p g a
skalskyddet. Säkerhetsbågar vid inpassering; man håller på att titta på hur
nämndemän skall undantas att gå igenom dessa. Sittplatser i
nämndemannarummet; stapelbara stolar kommer anskaffas. Större TV i
nämndemannarummet; myndigheten håller på med översyn/inköp.
Utbildning för nämndemän kommer att genomföras, vid tre olika tillfällen,
under oktober, kallelse utsänds till samtliga nämndemän. En
överenskommelse träffades också om att ha ett antal informationsmöte
med Förvaltningsrättens ledning under året.
I övrigt hänvisas till hemsidan http://www.nffrs.se.
OBS! Vill härmed passa på att påminna medlemmar som inte har angett
sin e-postadress med det snaraste skicka dessa till Kassör: Håkan
Björndahl, hakan.bjorndahl@hotmail.com.

Jan Ejme

Aktuellt hösten 2018
Studiebesök:
Tyvärr har NFC – Nationellt forensiskt Centrum i Linköping meddelat att
man inte längre tar emot studiebesök.
30 augusti 2018 08:30-10:30 S:t Görans Psykriatri – Tema: LPT/LRV;
Vårdvägen 1, Sth
9 oktober 2018 09.00-11:30 Tullverket – Tema: Punktskattekontroller,
Tegeluddsvägen 98, Sth.
Information kommer att finnas på hemsidan samt på anslagstavlan i
Nämndemannarummet
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Anmälan skall göras till Britt Synnerholm, tel: 070-73014 86 ang
St:Göran senast 24 augusti 2018 och till Tullverket senast 3 oktober 2018.
Begränsat antal platser.
Nämndemannaföreningen tar tacksamt emot förslag till studiebesök.
Förslag skickas till studieorganisatör Britt Synnerholm, tel: 070-73014 86
Övrigt:
Ett extra årsmöte kommer hållas den 31 oktober kl 16.15 i
Nämndemannarummet angående styrelsens uppdrag i enlighet med
motion från årsmötet om förutsättningarna för medlemskap i
Nämndemännens riksförbund.

Tankar från studiebesök hos Gränspolisen på Arlanda
Den 5/6 2018 besökte Förvaltningsrättens nämndemannaförening
gränspolisen på Arlanda flygplats. Med nybryggt kaffe med tillbehör
hälsades de nio närvarande välkomna. Föredraget gav en god insikt om
Region Öst ansvarsområde Stockholms län samt Gotland, samt dess
organisation med de olika avdelningarnas skilda uppgifter. Välformulerade
följdfrågor ställdes, med tydliga och sakliga svar. Besöket avslutades med
en lunch som vår högt uppskattade arrangör Britt Synnerholm bokat på
flygplatsen.

Lars Herling
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