Forslag til saksrekkefølge for behandling av sakene på landsmøtet
6.‐7. november 2020, inkludert oversikt over vedlegg som skal legges
ved samtidig med utsending av endelig dagsorden
SAKER TIL ORIENTERING/ETTERRETNIG
0.1

Hovedstyrets beretning for inneværende landsmøteperiode
Vedlegg:
Toårs rapporten

0.2

Revidert og fastsatt regnskap for de to foregående årene med
årsberetning etter regnskapslovens bestemmelser samt rapport fra
kontrollkomitéen
Vedlegg:
Revidert regnskap for 2018 inkludert årsberetning
Rapport fra kontrollkomitéen 2018
Revidert regnskap for 2019
Årsberetning for 2019
Rapport fra kontrollkomitéen for 2019

0.3

Foreløpig økonomirapport for inneværende år.

0.4

Utvikling av applikasjon/webløsning for medlemmene

0.5

Orientering om gjennomført timeregistrering i sekretariatet

0.6

Akademikernes rapporteringsrutiner

0.7

Rapport fra Kvinneutvalget
Vedlegg:
Rapport fra Kvinneutvalget

0.8

Rapport fra Inkluderings- og mangfoldsutvalget
Vedlegg:
Rapport fra Inkluderings- og mangfoldsutvalget

BESLUTNNGSSAKER
1.

Prinsipprogram for Norges Juristforbund
Vedlegg:
Forslag til prinsipprogram for Norges Juristforbund 2020-2022

2.

Hovedsatsninger for forbundets aktivitet i kommende periode
Vedlegg:
Hovedstyres forslag til hovedsatsingsområder
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3.

Forslag til satsningsområder - fra JF-Privat
Vedlegg:
Forslag fra JF-Privat til tilleggspunkter til hovedstyrets forslag til
satsningsområder

4.

Rammebudsjett for kommende landsmøteperiode inkludert
fastsetting av kontingent
Vedlegg:
Hovedstyrets forslag til rammebudsjett og fastsetting av kontingent for
kommende landsmøteperiode

5.

Styrking av seksjonenes budsjett – forslag fra JF-Stat
Vedlegg:
Forslag fra JF-Stat

6.

Overføring av ubrukte budsjettmidler
Vedlegg:
Forslag fra JF-Stat

7.

Retningslinjer for Kvinneutvalget
Vedlegg:
Hovedstyrets forslag til retningslinjer for Kvinneutvalget

8.

Retningslinjer for Inkluderings- og mangfoldsutvalget
Vedlegg:
Hovedstyrets forslag til retningslinjer for Inkluderings- og
mangfoldsutvalget

9.

Spesialistutdanningen
Vedlegg:
Forslag til vedtak fra JF-Privat
Vedtak fra landsmøtet 2019
Delutredning I
Hovedstyrets mandat for delutredning II

10.

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt på det ekstraordinære
landsmøtet 4. november 2019

11.

Vedtektsendringer foreslått av hovedstyret
Vedlegg:
Oversikt over endringsforslag fra hovedstyret

12.

Vedtektsendringer foreslått av JF-Privat
Vedlegg:
Forslag til endringer i vedtektenes §§ 1-2, 1-4, 2-2 og 3-1-2

13.

Vedtektsendringer foreslått av JF-Stat
Vedlegg:
Forslag til endringer i vedtektene § 3-8-2

14.

Endring i instruks for valgkomitéen
Vedlegg:
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Forslag fra hovedstyret til endring i instruksen for valgkomitéen
15.

Språklig redigering av instruks for kontrollkomitéen og
retningslinjer for valgt president og visepresident
Vedlegg:
Hovedstyrets forslag til språklig revisjon

16.

Instruks for generalsekretæren
Vedlegg:
Forslag til endringer i instruksen for generalsekretæren fra JF-Stat

17.

Honorering av tillitsvalgte
Forslag fra hovedstyret om å åpne for honorering av tillitsvalgte
Vedlegg:
Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av hovedstyret

18.

Forslag om innføring av feriepenger av godtgjørelse til tillitsvalgte
i Juristforbundet
Vedlegg:
Forslag fra hovedstyret om å innføre feriepenger for frikjøpte tillitsvalgte

19.

Juristenes Hus
Vedlegg:
Forslag fra JF-Stat

20.

Resolusjon – bekjentgjøring tillitsvalgtes honorar
Vedlegg:
Forslag fra JF-Privat

21.

Resolusjon – rettssikkerhet i kommunene
Vedlegg:
Forslag fra JF-privat

22.

Valg
Vedlegg:
Valgkomiteens innstilling til hovedstyret og kontrollkomité
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