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

Nr 2:2013

utgiven av nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm
Besök gärna vår hemsida www.nffrs.se

Efter regn kommer solsken!

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

Vi beklagar att höstens alla medlemsmöten sker under oktober månad, men
vi har varit tvungna att förlägga mötena till när det har passat föredragshållare och besökande verksamhet. Men ibland har nöden ingen lag.

T

Ordförande har ordet!

ack alla trevliga nämndemän för en bra vår 2013. Vi har haft
ett välbesökt årsmöte med sedvanliga ärenden, god förtäring
samt en trevlig och intressant resumé av nämndemännens avgående kontaktperson, Chefsrådman Peter Enander, som avgick med pension den 30 april 2013. Vi var självklart med på hans avtackning och överlämnade något gott till sommarens begivenheter. Tack Peter!
Till ny kontaktperson mellan domstolen och nämndemannaföreningen
har utsetts Rådman Nils-Ove Äng, som vi hälsar välkommen till sitt nya
uppdrag och hoppas på ett gott samarbete.
Under våren hann vi även med ett par medlemsträffar, bla till Svea Hovrätt. Tyvärr hade jag inte möjlighet att själv delta där, men enligt hörsägen
blev det ett lyckat och intressant studiebesök. Till detta besök hade även
nämndemän från regionens övriga nämndemannaföreningar bjudits in, så
vi var nitton besökare.
Nästa medlemsmöte blev till den nya ”Rättspsykiatriska avdelningen” vid
Huddinge sjukhus. Ett väl genomtänkt område, skapat för att ”förvara”
och för att kunna hjälpa de intagna till ett förhoppningsvis bättre liv efter
utslussning från sitt boende här. Vi fick en intressant föreläsning om livet
på Helix och en intressant förevisning av de olika avdelningarna.
Ett väl låst hus med nycklar och koder vart vi än skulle.
				
Ett stort Tack Anette Mill med kolleger!
Väl mött hälsar

Ulla Nilsdotter
Jag vill nämna att den 12 oktober firar alla domstolar
		”Domstolens dag”
med öppet hus och olika evenemang. Allmänheten är
välkommen så passa på att ta med familj och vänner
och visa vad ditt uppdrag som nämndeman går ut på.
Föreningen finns givetvis på plats för upplysningar om
vårt uppdrag med bl a en monter för information.
Har du frågor eller förslag, hör gärna av dig till någon
i styrelsen, vi är inte farliga.
Namn och telefonnummer finns på sista sidan.

Vad händer i nämndemannaföreningen
under hösten 2013?
2 oktober kl 17.00.
Plats: Nämndemannarummet
Vi har engagerat NRF:s vice ordförande Marika af Winklerfelt, som tillsammans
med Mats Linder, adjungerande ledamot, lämnat remissvar på Straffprocessutredningens betänkande samt vad NRF svarat på de båda utredning SOU 2013:
49, och på SOU 2013:17 Brottsmålsprocessen. Inga beslut har ännu tagits av
riksdag och regering.
16 oktober kl 18.00.
Plats: Bremersalen.
Får vi besök av tf sektionschef för narkotikarotelns ungdomssektionen i
Stockholm, kommissarie Jonas Wendel.
Han kommer att berätta om sitt arbete ute på stan bland våra ungdomar. Hur
de får tag på narkotikan. Vad som händer och hur man beter sig vid bruk av de
olika sorterna. Vilka är mest vanebildande osv.
Vi kommer att få se och lukta på de vanligaste typerna av narkotika och substanser.
Den stora frågan är: Hur ska vi vuxna få barn och ungdomar att förstå att dessa
droger bara förstör deras kroppar och möjligheter till ett bättre liv.
Denna inbjudan går förutom till till våra egna medlemmar även till Förvaltningsrättens tjänstemän, samt nämndemän vid Hovrätt, Kammarrätt och de
tingsrättsföreningar som vi samarbetar med i vårt regionarbete.
Anmälan till: Britt Synnerholm, mobil: 070-730 14 86
eller: Saga Åshage, mobil: 070-373 18 12 senast den 14 oktober.
17 oktober kl 13.00-15.00.
Plats: Diagnosvägen 13 B, nb, Flemmingsberg

OBS! Max:15 personer.
Besök på Barnahuset i Flemingsberg. Erika Stålfelt ocgh Bitte Engzell visar
lokaler och utrustning samt berättar hur ett Barnförhör går till.
Här får utsatta barn berätta vad de har varit med om. Specialutbildade poliser
leder förhören och försöker få barnen att känna trygghet och tillit till vuxenvärden trots allt de upplevt. Utanför väntar så både åklagare och barnens målsägarbiträde som sedan företräder barnen i själva rättegången så de slipper att återse
sina förövare. Förhör spelas in på video och visas sedan upp i rätten.
Tag pendetåget till Flemingsbergs station och en promenad på ca 10 minuter
upp mot Flemingsbergs Centrum mitt emot Huddinge sjukhus, eller buss 742
från Huddinge C som stannar utanför Huddinge sjukhus.
Anmälan till Britt Synnerholm, mobil 070-730 14 86 senast den 15 oktober.

