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Ordförande har ordet
Tiden fortskrider. Nytt år och nya utmaningar. Kommande år får väl anses
händelserikt. Frågan om anslutning till Nämndemännens Riksförbund är
en stor fråga som auktaliserats och kommer att finnas med på
dagordningen förutom val av ny styrelse.
Vid senaste möte med chefsrådman Stefan Holgersson m fl informerades
föreningen om bl a att avtalet med fastigheten löper ut 2021.
Förhandlingar pågår. Microvågsungar i nämndemannarummet får anses
vara en följetong. Hyresvärden har förbjudit att använda microugn i
lokalen. - När domstolen kontaktar nämndemän och de inte kan ta
samtalet visas på telefonens presentatör endast domstolens
växelnummer. Vid sådana tillfällen ombeds man ringa
Nämndemannastödet. - Ny TV kommer anskaffas. Lagbok kommer
finnas tillgänglig i nämndemannarummet. - En arkitekt kommer inkopplas
för ev utbyggnad av nämndemannarummet. - Föreningen kommer
medverka på domstolens informations- och utbildningsdagar. Två
studiebesök har genomförts under året. Nämndemannaföreningen tar
tacksamt emot förslag på studiebesök. Förslagen skickas till
studieorganisatören Britt Synnerholm, brittsynnerholm@hotmail.com
I övrigt får jag hänvisa till hemsidan http://www.nffrs.se

Jan Ejme
Ordförande

SIDA 1

Studiebesök 2018
Studiebesök hos Gränspolisen Arlanda den 5/6 2018.
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
Studiebesök hos Psyk akuten Sankt Görans Sjukhus 30/8 2018
Den 30 Augusti mötte åtta förväntansfulla nämndemän upp
till ett studiebesök hos St.Görans sjukhus. Där möttes vi välkomna
av en chefsöverläkare från Psyk akuten samt en från Psykos avdelningen.
Samtliga presenterade oss med våra tidigare yrkeserfarenheter förutom
nämndemanna-uppdrag, under trivsamma former i samband med ett
dukat bord med välsmakande kaffe och smörgåsar. Verksamheten
bedrivs av Landstinget till skillnad från Sankt Görans Sjukhus, som drivs i
privat regi, dock med ömsesidiga goda relationer. Akutpsykvårdens
organisation och upptagningsområde redovisades med god
överskådlighet. Dess arbetsmetoder bygger på respekt och omsorg för
patienterna, samt exempel på arbetsmetoder och bedömningar som vi
torde få nytta av vid kommande Psyk rundor. En för ändamålet inredd
psykambulans med Norge som föregångare presenterades, som över
förväntan givit goda resultat. Regler gällande utfärdande av vårdintyg
samt kvarhållande omnämndes, med det nyligen införda tillägget vid
konvertering gällande farlighetskriterium. Besöket avslutades med en
rundvandring i välplanerade och moderna lokaler. Heder åt Britt
Synnerholm, som återigen berikat oss nämndemän med ett intressant
och givande studiebesök.

Lars Herling
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Besök hos Tullverket den 9/10 2018
10 medlemmar från Nämndemannaföreningen i Stockholm besökte
Tullverket på Tegeluddsvägen 100 Stockholm, för övrigt ett av de äldsta
statliga verk, grundat redan 1632. Där välkomnades vi med kaffe och
tillbehör. Att döma av deltagarnas frågor och följdfrågor, uppskattades
föreläsningen med stor förnöjsamhet. Man redogjorde för sin organisation
underställd Finans- departementet, med dess specialiserade avdelningar
och arbetsuppgifter. Med imponerande informationsmetoder, upptäcker
vår berättare smuggling av alkohol, tobak och inte minst
internetbeställningar av narkotika, vapen med mera. Detta givande besök
arrangerades av föreningens hedervärda ordförande Jan Ejme.

Lars Herling

Övrigt
Kommande studiebesök är hos Gränspolisen Arlanda. Föreningen tar
tacksamt emot förslag på studiebesök m m. Skicka förslagen till Britt
Synnerholm, brittsynnerholm@hotmail.com
Föreningen håller Årsmöte den 27 mars 2019 kl 17:30 i Café
Restaurang Tegeludden. Särskild kallelse utsänds.

Har Du lämnat din e-mailadress? Om inte vänligen meddela
kassören, hakan.bjorndahl@hotmail.com
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