Nyhetsbrev nr 2, 2021
från
Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten
i Stockholm

Styrelseinformation

Kalendarium för våren

Styrelsen har haft två arbetsmöten där vi jobbat med
vår webb- och Facebook sida (utseendet kommer att
förändras under våren) samt med strategi för hur
vi skall jobba med medlemsrekrytering och aktiviteter.
Många lärorika studiebesök/föreläsningar finns klara när
pandemin tillåter.

11 maj är det NÄMNDEMÄNNENS DAG
med gratulation till ”årets nämndeman”
Anders Åresten från Uppsala nämndemannaförening samt föreläsning av Jens
Lapidus. Läs mer på NMRF.se

Under maj kommer styrelsen att bjuda in föreningens
medlemmar till två ZOOM möten för att ni skall kunna
ställa Era frågor direkt till oss i styrelsen.
Inbjudan kommer inom kort via e-post.
Styrelsen har haft ett mycket bra möte med
Riksförbundets ordförande Stefan Blomquist och vårt
regionombud från Riksförbundet Eva Berg Arbro, där vi
bland annat diskuterade lön/ersättning, säkerhet,
försäkringar, hot/hat/våld och arbetsmiljö.
Viktiga frågor som Riksförbundet kommer att jobba aktivt
med samt stödja oss i.
Vi har även haft möte med revisorn Lars-Erik Åsberg för
att komma överens om revisionens insikt i styrelsearbetet.
Under maj kommer även ett möte ske digitalt med
Förvaltningsrättens ledning samt säkerhetschef Pär
Löndahl för att följa upp tidigare överenskommelser.

Den 18 maj genomförs uteaktiviteten
spökvandring, en spök- och stadsvandring
med historia från 1200-talet. Historien
handlar om rån, glädjehus, krig, pest och
mord samt straff som avrättning.
Ytterligare en spökvandring är planerad till
hösten. Ansvarig från styrelsen är Kenneth
Andersson.
Två ZOOM möten med styrelsen under maj,
återkommer med inbjudan via e-post samt
anslag på vår anslagstavla.
Styrelsen har tagit fram give aways som
tygväska samt penna med vår logga.
Väskan skall innehålla informationsmaterial om föreningen mm.
Har Du förslag på aktiviteter, utbildningar,
föreläsningar eller något annat, e-posta då
till föreningen på nffrs@nmrf.se.

I maj kommer nuvarande lagman Stefan Holgersson att
ersättas av tf. lagman Ulrika Melin.
Föreningens brevlåda kommer att sättas upp i
nämndemannarummet och märkas upp. I den kan Du
lägga frågor till styrelsen, skriv gärna Din e-postadress och
telefonnummer så att vi kan återkoppla till Dig.
Tömning kommer att ske när någon styrelseledamot
tjänstgör.

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