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Sammanträden mm 

Styrelsen har haft 8 styrelsemöten under 2012 

Antal medlemmar 

Under 2012 blev antalet betalande medlemmar 61 

 

Verksamhet under 2012: 

Den 1/3 2012 avhölls Årsmötet, som inleddes med att Lagman Lars Bjurstam gav en 

lägesrapport och sin syn på arbetet i Tingsrätten och administrative chefen Kenneth Johansson 

redogjorde för ombyggnationerna i Rådhuset. Därefter vidtog sedvanlig dagordning. 

 . 

Våren ägnade styrelsen åt att planera studieresan till SKL i Linköping, som gick av stapeln 

24/8 med 24 deltagare. Resan började med ett besök på Flygvapenmuseet på Malmslätt, där 

framför allt den nedskjutna och återfunna DC 3:an gjorde starkt intryck på deltagarna. 

Efter ett intressant studiebesök på SKL med nya kunskaper om fingeravtryck, DNA, vapen- 

kontroller mm avslutade vi Gamla Linköping hos Cloetta! 

 

Den 8/10 besöktes Mölnbacka ungdomshem. Ägaren och föreståndaren Hans Magnusson 

tog emot och berättade om historik och verksamhet. En imponerande föredragning och 

anläggning fick de femton deltagarna uppleva. 

 

Kyrkkaffe serverade VNf den 14 oktober i Domkyrkans Församlingshem. 

 

I november tillskrev VNf domstolen om vikten av en utbildningsdag nu i mitten av 

mandatperioden – och blev bönhörda. Den 7 januari 2013 går halvdagen av stapeln! 

 

Den 20-21/11 fanns möjlighet till utbildning i anmälningsplikten i ett samarbete med bl a 

Rådda Barnen. 

Den 21/11 deltog fyra nämndemän i rättsväsendets utbildningsdag i dopingproblematiken - 

 

19/12 Julsammankomst med tretton julfirande nämndemän, som åt jultallrik till 

subventionerat pris från Claessons i Karolinen och lyssnade till ett intresseväckande föredrag 

av Stig Thoursie  om en resa i NRF regi till Ukraina .. 

 

Tack! 

Styrelsen tackar våra 61 medlemmar och Tingsrättens personal samt NRF m fl för det 

gångna året och hoppas vi på ett stimulerande och framgångsrikt 2013. 



 
 

 

 

 


