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Här hittar ni oss: 

Följ oss på Facebook: ST inom Sveriges domstolar 

Ni når oss i styrelsen på: 077- 410 22 33  

Eller per mail: info@stdomstol.org 

 

Vad har hänt sedan sist: 
 

Vi har nu kickat igång hösten med septembers 

styrelsemöte. Här deltog ersättarna, revisor 

och valberedning.  

Nu har vi lagt planeringen för hösten och 

kommande ombudsmöte. Även en plan för 

2022 har vi lagt fokus på. På schemat hade vi 

även en genomgång av ”en snabbare lagföring 

– ett snabbförfarande i brottmål” av 

Christopher Cameron på Högsta domstolen 

och vår ombudsman Tomas Ahlström 

presenterade sig. 

 

Covid-19: 

Återgång till arbetet är höstens stora fråga och 

det arbetas för fullt ute på domstolarna med 

olika lösningar. Här är svar på de vanligaste 

frågorna: 

Frågor och svar om coronapandemin | ST 

 

Du som är AO – Glöm inte att anmäla ditt 

deltagande till ombudsmötet 2021 den 16-

17 november! Sista anmälningsdag är den 

8 oktober 2021. Se mer info i tidigare 

utskick eller på hemsidan. 

 

 

Så kom hösten! 
 

Höstkampanj! 

Vår extra satsning på värvning av 

medlemmar i oktober kommer att gälla 

hela året ut. Med start den 1 oktober, så 

kan både den som värvar och den som 

blir värvad få ett SuperPresentkort på 

300 kr. Ni mailar info@stdomstol.org 

med information om vem du har värvat, 

max 3 personer per värvare. 

Presentkorten skickas ut när 

bekräftelsen från medlemsregistret 

inkommit till oss. 

Medlemskap i Fackförbundet ST | ST 

 

Passa på att nominera: 

Vi kommer att skicka ut 

nomineringsskrivelser för årets 

förtroendevald, årets chef och ST nålen.  

Dessa kommer att avslöjas på 

ombudsmötet den 16-17 november 2021. 

Nomineringarna ska vara inne senast den 1 

november 2021. Ni hittar all information i 

mailutskicket. 

 

Vi hörs igen i oktober. Ta hand om er! 

 

Till dig som är förtroendevald: 

 

App att ladda ner: 

https://st.org/artiklar/fortroendevald-nu-kan-

du-hamta-var-app 

 

Gå in på Partsrådet (partsradet.se) och se 

vad det finns för utbildningar som ni kan gå 

gratis med er arbetsgivare!  
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