Informationsblad
från
Förvaltningsrättens Nämndemannaförening
Hej alla medlemmar, nu har vi fastställt vårt program för hösten 2016.
Programmet för våren 2017 är fortfarande under planering men du kan
se våra intuitioner nedan.
Som vanligt anslås alla våra aktiviteter på anslagstavlan i Nämndemannarummet.
Styrelsen

Höstens program ser ut som följer:
Måndagen den 31 oktober kl 17.30 kallas till
medlemsmöte på Restaurang Tegeludden.
Som tidigare annonserats kommer vår lagman Gudrun Antemar att närvara. Hon kommer berätta för oss om sina angelägna utredningsuppdrag som hon fått av regeringen.
Därefter kommer Gudrun att svara på frågor
från oss medlemmar.
Vi inleder mötet med en lättare måltid som
består av en matig smörgås och lättöl/vatten,
samt kaffe och en liten kaka.
Förtäringen betalas av föreningskassan,
men vi vill ha din anmälan senast
den 25 oktober till
bengt.nylander@centerpartiet.se.

Planeringen för våren 2017 ser ut som följer:
Under våren 2017 anordnas en bussresa till
Nationellt Forensiskt Center (NFR), tidigare
SKL i Linköping. Vidare information kommer
i vårt decemberutskick.
Under våren kommer också att anordnas en
bussresa till Jönköping med bl. a. ett besök på
Domstolsverket. Även till detta möte kommer
utförligare information i decemberutskicket.
Föreningens årsmöte är planerat att äga rum
den 3 mars 2017 kl 17.30.
Ytterligare information i årsmöteskallelsen.

Måndagen den 14 november mellan kl 14–16
anordnar vi ett studiebesök på Södermalms
stadsdelsnämndsförvaltning där vi bl a får ta
del av LVU-information m.m.
Även här är antalet platser begränsat så även
här gäller först till kvarn gäller.
Anmälan sker till Britt Synnerholm på
telefon 070-730 14 86.

Valberedningen söker som

alltid intresserade medlemmar
som vill arbeta i vår styrelse.
Är Du intresserad av att ta ett
uppdrag kontata i stå fall någon i
Valberedningen nedan:
Jan Ejme, sammankallande:
jjooee@live.se
tel. 073-24 60  230
Inger Schmiedhofer,
inger.schmiedhofer@telia.com
tel. 076-84 49 247
Lars Nordqvist,
tel. 073-33 41  347

Namn och adress till styrelsen och övriga
funktionärer redovisas på baksidan.

