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Varapuheenjohtaja on vaihtunut

Yhdistyksen varapuheenjohtajana toimii rehtori Henrik Hägglund (henrik.hagglund@helsinki.fi). 

Kevätkokouksen päivämäärä on muuttunut

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään maanantaina 20.5.2013  klo 17.00 alkaen Itä-Pasilassa 
Tuomioistuimet-talossa, osoite: Radanrakentajantie 5. 

Kevätkokouksessa esitetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallituksen laatima vuosikertomus, 
tilinpäätös vuodelta 2012 ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja rahastonhoitajalle.

Kokouksessa alustavat ylituomarit Marjatta Mäenpää (Helsingin hallinto-oikeus) ja Kimmo Mik-
kola (markkinaoikeus) tuomioistuinlaitoksen kehitysnäkymistä. 

Sitovat ilmoittautumiset kevätkokoukseen Camilla Sandströmille (camilla.sandstrom@oikeus.fi) 
viimeistään ma 13.5.2013. 

Suomen NAF:n ja Ruotsin NAF:n yhteinen seminaari

Seminaarin valmistelut ovat vielä kesken. Seminaarin ajankohta on mahdollisesti elo-syyskuun 
vaihteessa. Seminaarista tiedotetaan erikseen myöhemmin. 

Yhdistyksen verkkosivut (www.nafnet.fi)

Jäsenkirjeiden jakelussa siirrytään ainoastaan sähköpostijakeluun. Jäsenkirjeet ja tietoa yhdistyk-
sen toiminnasta löytyy myös yhdistyksen verkkosivuilta. Jos joku haluaa saada jäsenkirjeen jat-
kossa postitse, tulee asiasta ilmoittaa yhdistyksen sihteerille. 

Yhdistyksen sihteerinä toimii:

Oikeussihteeri Camilla Sandström
Korkein hallinto-oikeus
PL 180, 00130 HELSINKI
puh. 02956 40345
s-posti: camilla.sandstrom@oikeus.fi
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Ny viceordförande

Som föreningens viceordförande fungerar rektor Henrik Hägglund (henrik.hagglund@helsinki.fi).

Tidpunkten för föreningens vårmöte har ändrat

Föreningens vårmöte ordnas måndagen 20.5.2013 med början kl. 17.00 i Östra Böle i Tuomiois-
tuimet-huset, adress: Banbyggarvägen 5. 

På vårmötet presenteras i enlighet med föreningens stadgar styrelsens årsberättelse 2012, bokslu-
tet för år 2012 och revisorernas berättelse samt fattas beslut om fastställande av bokslutet och om 
beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren.

På mötet presenterar överdomarna Marjatta Mäenpää (Helsingfors förvaltningsdomtol) och Kim-
mo Mikkola (marknadsdomstolen) utvecklingstrender inom domstolsväsendet. 

Bindande anmälningar till vårmötet tas emot av Camilla Sandström 
(camilla.sandstrom@oikeus.fi) till och med  måndagen 13.5.2013. 

Gemensamt seminarium med NAF i Finland och NAF i Sverige

Seminarieplaneringen är igång. Tidpunkten för seminariet är möjligen i månadsskiftet augusti-
september. Information om seminariet ges separat senare. 

Förbundets webbsidor (www.nafnet.fi)

Föreningen har övergått till att distribuera medlemsbrevet per e-post. Medlemsbrevet och infor-
mation om föreningens verksamhet publiceras även på föreningens hemsida. Den som i fortsätt-
ningen önskar få medlemsbreven per post, bör meddela härom till föreningens sekreterare. 

Föreningens sekreterare är:

Justitiesekreterare Camilla Sandström
Högsta förvaltningsdomtolen
PB 180, 00130 HELSINGFORS
tfn 02956 40345
e-post: camilla.sandstrom@oikeus.fi


