Nyhetsbrev nr 5, 2021
från
Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten
i Stockholm

Styrelseinformation

Kalendarium för våren

Tänk vad fort tiden går, nu närmar
sig julen och alla högtider.

Föreningens årsmöte kommer att genomföras
tisdagen 8 februari kl. 18.00, förtäring serveras från
kl. 17.00. Vi kommer att ha årsmötet på
Tisdagen den 9 november hade delar av styrelsen Förvaltningsrätten, Tegeluddsvägen 1.
möte med Förvaltningsrättens ledning. Vi träffade Anmälan görs senast tisdagen den 18 januari till
antrajr@gmail.com, glöm ej att anmäla om Du har
då bl.a. den nya Lagmannen Eva-Lotta Hedin.
Ett bra möte där vi informerade varandra vad som någon matallergi.
Inbjudan har skickats ut via e-post.
är på gång inom domstolen och inom föreningen
samt att vi framförde synpunkter på frågor där vi Årsmöteshandlingar kommer ca 14 dagar innan
vill se förbättringar från ledningen gällande bl.a.
mötet.
vår arbetsmiljö.
På vårt initiativ kommer delar av domstolens
Valberedningen önskar få in nomineringar
ledning att inleda på vårt årsmöte med aktuell
senast måndagen den 17 januari via e-post till
information från Förvaltningsrätten.
roine.hangvar@nmrf.se.
Du kan nominera Dig själv eller någon annan.
Ett andra medlemsmöte via ZOOM hölls
måndagen den 1 november kl. 18.00.
Planerade studiebesök under våren
Det var inte så många som deltog, men det var ett Helix, Arlanda, HVB-hem och Norrtälje fängelset.
konstruktivt och bra möte.
Inbjudan kommer när vi erhållit datum för besöken.
Förhoppningsvis så kan ett fysiskt medlemsmöte
hållas under våren.
och föreläsning
Gift, skild eller sambo spelar det någon roll ……
Styrelsen har genomfört ett antal aktiviteter
Har Du förslag på aktiviteter, utbildningar,
under hösten.
föreläsningar, e-posta då till föreningen på
Vi har haft två guidade turer på polismuseet, ett
nffrs@nmrf.se.
studiebesök på Norrtäljefängelset och två
spökvandringar. Styrelsen har erhållit mycket
positiv återkoppling på aktiviteterna.
Förhoppningsvis kan vi genomföra fler fysiska
aktiviteter och föreläsning under 2022.
Riksförbundet kommer att genomföra
förbundsstämma lördagen-söndagen den 21 22 maj 2022 i Uppsala.
Två ombud från den nya styrelsen som väljs på
årsmötet skall utses.
Styrelsen TACKAR för förtroendet och ett bra
samarbete med Er medlemmar 2021!

Styrelsen önskar Er en riktigt fin helg
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Föreningens e-post: nffrs@nmrf.se
Medlemsavgift för 2021 är 250 kr, konto 418-5716
(100 kr går till föreningen och 150 kr till Riksförbundet)

