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Sammanträden 
Styrelsen har under året haft ett föreningsmöte (det årliga årsmötet) och 4 protokollförda  
Styrelsemöten 
 
Medlemsantal 
Vid årsskiftet kunde kassören i föreningen Anna M Martin informera om att det var 44 
betalande medlemmar 
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls den 27/3-19 i lunchrummet på Tingsrätten i Östersund. 22 medlemmar 
deltog på årsmötet. Inbjudna gäster var Tingsrättens lagman Caroline Hindmarsh som 
informerade om nyheter från Tingsrätten och Domstolsverket. 
Bo Eriksson jurist från Brottsofferjouren i Umeå var inbjuden men kunde tyvärr inte komma. 
Årsmötet avslutades med att vice ordförande Ann-Britt Widegren-Jonsson tackade mötets 
ordförande Sven Hellström och de övriga deltagarna. Därefter bjöds det på kaffe och 
smörgåstårta. 
 
NRF:s Förbundsstämma är vart annat år, senast 2018 
 
Medlemsaktiviteter 
Två intressanta informationskvällar har ordnats för alla nämndemän i Tingsrätt, 
Förvaltningsrätt och Hovrätt, Tingsrättens personal samt Vittnesstöden. 



Den 14/2-19 inbjöds polishundföraren Jörgen Modin som informerade om sitt arbete som 
hundförare och vilken utbildning som behövs.  En mycket intressant kväll för 17 deltagare. 
Jörgen är samordningsansvarig för hundverksamheten. Nu är hundarna utspridda på olika 
enheter men det var bättre förr när de var en liten enhet så att hundarna kunde användas på 
bästa sätt. För att bli hundförare krävs att man jobbat minst 4 år och har stort intresse, man 
lever med sin hund dygnet runt hemma. I utbildningen ingår fystest, intervju, 
fallenhetsprövning 1 vecka då man åker med en van hundförare, provtjänstgöring i 6 mån 
och en grundkurs på 8 veckor. Det tar 4-5 år innan hund och förare börjar bli rutinerade. 
Tidigare hade man kombihundar men nu är de specialinriktade såsom sökning på narkotika, 
lik, BPU är brottsplatsundersökning där de kan hitta blod, saliv eller cigarettfimpar. 
Den 6/11-19 inbjöds förundersökningsledaren Per Thelin 
Det var många intresserade nämndemän som fyllde lunchrummet på Tingsrätten denna 
kväll. Vi fick en bra information om hur arbetet som förundersökningsledare är uppbyggt i 
polisens organisation. Tidigare (1983) var det endast åklagaren som var 
förundersökningsledare men efter 2001 har det blivit annorlunda. Polisen har tagit över  
vardagsbrott såsom skadegörelse, misshandel, bedrägerier och allmänfarlig vårdslöshet. 
Åklagaren sköter utredningen när det är stora mängder narkotika, spaningsmord och när 
barn under 15 år är inblandade. 
De vanligaste bedrägeribrotten är när någon tar ut pengar på annan persons bankkort. 
När det gäller barn är det lite speciellt, då är det en grupp med 4 specialutbildade 
förundersökningsledare som håller förhör likaså vid våld mot närstående är det en speciell 
grupp med endast kvinnor som förhör. 
 
Vid Tingsrättens och Förvaltningsrättens utbildning för nya nämndemän i december har 
ordföranden i föreningen deltagit och informerat om föreningens syfte samt de förmåner 
som nämndemännen har i samband med studiebesök och olika aktivitetskvällar. 
 
Slutord 
Vi har haft fortsatt bra samarbete i styrelsen och med övrig personal i Tingsrätten. Nu blickar 
vi framåt och hoppas att föreningen får flera nya medlemmar kommande år. Vi önskar få in 
förslag på intressanta aktiviteter och föreläsningar i förslagslådan som finns i 
nämndemannarummet. 
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