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från
Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten
i Stockholm

Styrelseinformation

Kalendarium för våren

Nu har årsmötet samt extra årsmötet genomförts
digitalt via Zoom och en ny styrelse är vald.

Styrelsen har en förhoppning att den
pandemi som nu finns i samhället snart
skall vara över så att våra planerade
utbildningsaktiviteter för Er medlemmar
kan genomföras som studiebesök på Helix,
Arlanda, Norrtäljefängelset, HVB-hem och
föreläsningar.
Inbjudan till ovanstående kommer att
mailas ut så fort de går att genomföras.

Den nyvalda styrelsen:
Annicka Hörnsten Blommé, ordförande
Lars Sjöblom, vice ordförande
Erik Levlin, kassör
Antra Johansons Rantins, sekreterare
Kenneth Andersson, ansvarar för medlems- & aktiviteter
Britt Synnerholm, medlems- & aktiviteter
Lars-Åke Henriksson, ansvarar för webb- & kommunikation Förhoppningsvis så kan en uteaktivitet som
Marcela Arosenius, webb- & kommunikation + sekreterare spökvandring ske under våren och en
under hösten, en spök- och stadsvandring
En kontaktyta med bild och kontaktuppgifter kommer att
med historia från 1200-talet. Historien
sättas upp på anslagstavlorna i nämndemannarummet
handlar om rån, glädjehus, krig, pest och
inom kort. Hör gärna av Dig till oss om Du har någon fråga.
mord samt straff som avrättning. Inbjudan
kommer att mailas ut så snart allt är klart
Styrelsen kommer att ha en arbetsdag den 9 april för att
med genomförandet, håll ögonen öppna.
lägga upp en struktur för föreningen, som bl.a. digital
kommunikation, hemsida och facebook samt
medlemsvärvning.
Styrelsen kommer att ha möte med Riksförbundets
ordförande Stefan Holmqvist och vår kontaktperson från
Riksförbundet Eva Berg Arbro samt våra revisorer LarsErik Åsberg, Birgitta Rönnblad och Torborg Wärn i slutet
av april.

Styrelsen håller även på och undersöker
om att ta fram give aways som tygväska
samt penna med vår logga. Väskan skall
innehålla information om föreningen mm.
Vi tittar även på att ge trisslotter till Dig
som värvar 2 nya medlemmar till
föreningen.

Under våren kommer även ett möte ske digitalt med
Förvaltningsrättens ledning för att följa upp tidigare
överenskommelser som t.ex. en varuautomat.

Har Du förslag på aktiviteter, utbildningar,
föreläsningar eller något annat, maila då till
föreningen på nffrs@nmrf.se.

Frågan om styrelsen har anmälan till Skatteverket om
utbetalda arvoden till styrelseledamöter 2018 och 2019
uppkommer ganska ofta från medlemmar. Styrelsens
kassör har lämnat underlag till skatteverket ang. utbetalda
arvoden för ca ett år tillbaka. Ingen återkoppling från
Skatteverket har erhållits till dags dato.
Styrelsen tog ej ut något arvode 2020 och inget arvode
kommer att tas ut för 2021.

Nu längtar vi efter våren!
/AHB 2021-1

Styrelsen önskar Er alla en riktigt fin
påsk och hoppas att vi snart ses!

