VEDTEKTER
FOR

Den norske Dommerforening

(Godkjent på hovedstyremøte 23. august 2018)
Vedtatt på konstituerende møte 4. mai 1912 og endret siste gang 11.juni 2018.
§ 1. FORMÅL
Foreningen skal være et organ for norske juridiske dommere. Dens formål er å verne
rettsstaten og å samle dommere til felles arbeid for deres interesser og oppgaver og for
reformer innen rettslivet.
§ 2. MEDLEMSKAP
Som medlemmer av foreningen opptas juridiske dommere i embetsstillinger. Pensjonerte
dommere kan beholde sitt medlemskap. Norske juridiske dommere ved internasjonale eller
utenlandske domstoler kan opptas etter godkjenning av foreningens styre.
Medlemskap i foreningen innebærer også medlemskap i Norges Juristforbund.
§ 3. ÅRSMØTET
Årsmøtet er foreningens høyeste organ.
Årsmøtet holdes hvert annet år fortrinnsvis innen utgangen av juni.
Alle medlemmer innkalles til årsmøtet.
Innkallingen skal skje skriftlig eller elektronisk og med minst en måneds varsel. Med
innkallingen skal følge styrets årsberetning for foreningens virksomhet de to siste årene,
forslag til dagsorden, og varsel om at forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være
innkommet til styret senest innen 14 dager før møtet. Innkalte medlemmer skal straks
underrettes om eventuell utvidelse av dagsorden.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Stemmerett ved årsmøte har alle
medlemmer. Bare møtende medlemmer har stemmerett. Det er ikke anledning til å stemme
med fullmakt.
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Det skal føres protokoll fra årsmøtet som undertegnes av to tilstedeværende.
Årsmøtet skal behandle:
1. Valg av ordstyrer, referent, to personer til å undertegne protokollen og tellekorps, ingen
av dem fra styret.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Årsberetningene for de to foregående år.
4. Andre saker fremmet i medhold av denne paragrafs fjerde ledd.
5. Valg på:
a.
b.
c.
d.

Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer
Valgkomite

Styret velges for to år av gangen.
Vedtektendringer kan bare besluttes av årsmøte og ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3
flertall av de avgitte stemmer. Hovedstyret i Norges Juristforbund godkjenner vedtekter for
Den norske Dommerforening. Andre vedtak fattes med alminnelig flertall. Stemmelikhet ved
valg avgjøres ved loddtrekning. Ved stemmelikhet i andre avstemninger anses saken
nedstemt.
Ekstraordinært årsmøte, som alle medlemmer innkalles til, holdes enten etter beslutning av
styret eller når det skriftlig forlanges av minst 1/5 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte
kan bare behandle saker som er årsak til innkallingen.
§ 4. STYRET
Styret leder foreningen mellom årsmøtene.
Styret består av styreleder, nestleder og syv ordinære styremedlemmer. Gjenvalg til leder og
nestleder kan ikke skje når vedkommende har hatt dette vervet i to valgperioder. Gjenvalg til
styremedlem kan ikke skje når vedkommende har hatt dette vervet i tre valgperioder.
Styret sammensettes slik at det så vidt mulig er med én dommer fra Høyesterett, to fra
lagmannsrettene og fire fra tingrettene.
Styreleder eller i dennes fravær nestleder sammenkaller til styremøtene og innkaller til
årsmøtene.
Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og minst halvparten av øvrige
styremedlemmer er til stede.
Styret fastsetter selv sin arbeidsform. Det føres protokoll over styrets møter og beslutninger.
Ved varig frafall som leder, nestleder eller styremedlem foretas suppleringsvalg ut
valgperioden.
§ 5. VALGKOMITÉ
Til å forberede neste styrevalg og eventuelle suppleringsvalg velges en valgkomité bestående
av fire medlemmer med to varamedlemmer. Komiteen sammensettes slik at det så vidt mulig
er med én dommer fra Høyesterett, én fra lagmannsrettene og to fra tingrettene.
§ 6. REPRESENTANTSKAPET
Dommerforeningens representantskap (Representantskapet) bistår styret i arbeidet med å
fremme foreningens formål. Representantskapets medlemmer tar i de respektive regioner
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initiativ til fellesmøter av dommere når det er ønskelig. Representantskapets medlemmer kan
opptre på møter som har interesse for Dommerforeningens styre etter fullmakt i det enkelte
tilfelle.
Det skal holdes et felles møte mellom styret i Dommerforeningen og Representantskapet til
drøfting av arbeidet i foreningen i år det ikke er årsmøte.
Møtet skal fortrinnsvis holdes i løpet av første halvår. Det kan også ellers holdes slike møter
etter bestemmelse av foreningens styre, eller dersom det kreves av minst seks medlemmer av
Representantskapet som representerer minst to lagdømmer. Møtene innkalles og forberedes
av styret. Innkalling til møtet skal så vidt mulig skje med minst 14 dagers varsel.
I andre saker enn de som etter vedtektene § 3 skal behandles av årsmøtet, kan
representantskapet treffe vedtak som er bindende for styret. Vedtak treffes med alminnelig
flertall. Ved stemmelikhet ansees saken nedstemt. Vedtak som er bindende for styret kan bare
fattes i saker som er varslet i innkallingen til møtet.
Medlemmene av Representantskapet velges for samme periode som styret av foreningens
medlemmer i regionen. Valget skal finne sted innen utgangen av september.
Valget skjer med slik regional fordeling:
Dommere i Hålogaland lagdømme tre representanter med tre vararepresentanter,
dommere i Frostating lagdømme tre representanter med tre vararepresentanter,
dommere i Gulating lagdømme fem representanter med fem vararepresentanter,
dommere i Agder lagdømme tre representanter med tre vararepresentanter,
dommere i Borgarting lagdømme syv representanter med syv vararepresentanter,
dommere i Eidsivating lagdømme to representanter med to vararepresentanter
og dommere i Høyesterett én representant med én vararepresentant.
Fra hvert lagdømme velges minst ett av medlemmene av Representantskapet blant dommere i
førsteinstansene og minst ett blant dommere i lagmannsretten.
Arbeidsrettens dommere ansees i organisasjonsmessig sammenheng som dommere i
Borgarting lagdømme. Norske juridiske dommere ved internasjonale eller utenlandske
domstoler er ikke omfattet av ordningen med Representantskap, med mindre styret i hvert
enkelt tilfelle bestemmer noe annet.
Styret fastsetter nærmere regler om praktisk gjennomføring av denne bestemmelse.
Dersom et medlem av Representantskapet i løpet av perioden trer ut av dommerstilling i
regionen, rykker vararepresentanten inn i dennes sted.
§ 7. LOKALAVDELINGER
Ved den enkelte domstol kan det opprettes lokalavdeling av Den norske Dommerforening.
Styret i Den norske Dommerforening fastsetter normalvedtekter for lokalavdelingene.
Hovedstyret i Norges Juristforbund godkjenner slike vedtekter.
§ 8. FAGUTVALG
Styret kan oppnevne fagutvalg blant medlemmene til å forberede saker som styret skal ta
stilling til. Med mindre styret bestemmer annet kan fagutvalgene, i eget navn og med kopi til
styret, avgi uttalelser om lovsaker.
§ 9. FORHOLDET TIL NORGES JURISTFORBUND
Norges Juristforbund bestrider foreningens utgifter i henhold til fastsatt tildeling av
Hovedstyret og forestår dens sekretariat.
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Dommerforeningen står utenfor enhver lønnstvist som måtte berøre andre grupper i
Juristforbundet.
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