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Vågskålen

utgiven av nämndemannaföreningen vid
Förvaltningsrätten i Stockholm

Nr 2:2016

Några ord från ordföranden
Först ett Varmt Välkommen till Förvaltningsrätten och

Nämndemannaföreningen till er som är nya nämndemän efter
årsskiftet 2015/16! Det brukar alltid vara en något ostrukturerad
period den första tiden efter landstingets val. Kanske har det
varit ännu lite tuffare nu, eftersom det också krävs en extra
säkerhetskontroll, innan vi blir tjänstbara i rätten. Men inför
Sommaren och Solen går vi in i ett lugnare skede, vilket
förhoppningsvis ska fortsätta fram till tjugotalets första dag,
2020-01-01, då en ny mandatperiod tar sin början.
Förvaltningsrätten i Stockholm är den största domstolen i landet,
liksom vår nämndemannaförening är den största med över 250
medlemmar. Ca 50 % av nämndemännen är medlemmar att
jämföras med ca 30 % i landets övriga domstolar.
I denna Vågskål presenteras ramen för höstens program samt
den nya styrelsen och övriga förtroendepersoner. Vi jobbar bra
ihop men det behövs varje år påfyllning av nya funktionärer. Alla
medlemmar bör känna sitt ansvar att vilja förbättra verksamheten.
Kanske är det just DU som ska kontakta valberedningen med nya
idéer. Varför inte anamma idén om en ”nämndemannavärnplikt”.
Peka gärna på brister – och ställ dig samtidigt själv till ideellt
förfogande till gagn för dina mednämndemän.
Med detta sagt – njut av sommaren så länge den varar!
På styrelsens vägnar
Bengt Nylander,
ordförande

Programverksamhet hösten 2016
September 2016

Förvaltningsrättens lagman Gudrun Antemar är inbjuden att besöka
ett medlemsmöte på Restaurang Tegeludden. Gudrun har varit
särskild utredare och kommer att presentera sitt utredningsförslag
om ett modernt och stärkt straffrättsligt skydd för den personliga
integriteten (Ju 2014:10). Vi får också en orientering om
verksamheten vid Förvaltningsrätten samt att få möjlighet att ställa
frågor.
Mötet kommer kl. 17.30 att inledas med en enklare måltid som
föreningskassan står för.

Oktober 2016

Föreningen anordnar en bussresa till Nationellt Foreniskt Cenrum
(f.d. SKL). Begränsat antal deltagare. Föreningskassan bekostar
lunchen.

November 2016

Föreningen anordnar ett besök på Södermalms stadsdelsförvaltning.
Begränsat antal deltagare.

Våren 2017
Föreningen anordnar en bussresa till Jönköping med besök på
domstolsverket och någon domstol.
Närmare tidsangivelser kommer att meddelas vid månadsskiftet
augusti/september genom mejl samt brev till dem som ännu inte
lämnat sin mejladress.

Meddela din mejladress till

Till dess: Lev väl och döm rätt!

bengt.nylander@centerpartiet.se,

om du inte redan gjort det!

