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Ansökan från Västmanlands nämndemannaförening om medel för 
utbildning av nämndemän 

INLEDNING 
Styrelsen för Västmanlands nämndemannaförening ansöker om medel för fortbild
ning av nämndemän. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/217/1, ansökan från Västmanlands nämndemannaförening 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja Västmanlands nämndemannaförening 8.000 kronor som bidrag 2013 till 
studiebesök och föreläsningar. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Västmanlands nämndemannaförening 8.000 kronor som bidrag 2013 till 
studiebesök och föreläsningar. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

17 (38) 
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Från: commentEmail@sala.se 
Skickat: 
Till: 

den 17 september 2013 08:50 
Kommun lnfo 

Ämne: Kommentar på sidan: startsida - Sala kommun 

Kommentar 

Länk till sida: startsida- Sala kommun 

Från: Michael PB Johansson 

Mailadress: mpbj@brevet.nu 

Kommentar: 
Sala 2013-09-12 Kommunstyrelsen 

Ansökan om medel får fortbildning av nämndemän. 
Västmanlands nämndemannafårening(Vnf) är en fårening bildad 2010. 
Föreningen bildades efter att tingsrättema i Västmanland slagits sammail 
till en Tingsrätt med placering i Västerås, och de lokala fåreningarna lagts ned. 
Vnf är en ideeli fårening får nämndemän verksamma vid Tingsrätten i Västerås, 
och har som syfte att bjuda in till intressanta föreläsningar/fortbildningar och 
studiebesök. Detta kostar en del pengar som vi rar in via medlemsavgifter, 
Då vår vilja är att nämndemännen precis som alla andra politiker, skall erbjudas 
studiebesök och föreläsningar /fortbildningar varje år, så söker vi nu bidrag 
från er kommun, får att kunna genomfåra detta. 
En bra bidragsnivå kan vara 500:- per nänmdeman som är vald från er kommun, vi är givetvis tacksamma 
även om bidraget hamnar på en annan nivå. 
Har ni frågor om vår verksamhet så kontakta vår ordf. Michael PB Johansson på tfn 070-3236998 eller mail 
mpbj@brevet.nu 

Styrelsen Västmanlands nämndemannafårening. 
c/o Michael PB Johansson 
Slussvägen 12 
733 33 Sala 
Pg 55952!-0 
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