
 

 

Norges Juristforbund 

Juristenes Hus 

Kristian Augusts gate 9 

0164 Oslo 

Sentralbord  40 00 24 25 

www.juristforbundet.no 

 

Org. nr.  970 168 087 

 

 

 

1/4 

 

Til hovedstyret 

 

                  Dato: 16. 5. 2019 

Innkalling 
til 

hovedstyremøte 5/2019 
 
 

 
Vi innkaller med dette til styremøte i Bergen torsdag 23. og fredag 24. mai 2019.  
Styremøtet starter kl. 10.00 og avsluttes senest kl. 12.00 på fredag.  
 
 
Forfall til møtet bes meldt snarest. 
 
 
Dagsorden  
                                    Tidsestimat 
Sak 96/19 Presidenten og visepresidenten                                                           20 min            
  Presidenten og visepresidenten orienter om:   

• Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter   
- Legal Walk i Bergen 
- Forum for Barnekonvensjonen 

Vedlegg: 
Innkalling og dagsorden til fellesmøte 25. april. 

     http://forumforbarnekonvensjonen.no/index.html 

             

• Akademikerne 
Vedlegg: 
Referat fra styremøte 27.3 
Innkalling til styremøte 8.5 

                                 
Sak 97/19 Generalsekretæren                                                           20 min                         

Generalsekretæren orienterer iht. vedtatt struktur.  
- Juristenes Hus 
- Digitaliseringsressurs – innspill og behov 

Vedlegg:  
Saksfremlegg fra generalsekretæren 
 
 

http://forumforbarnekonvensjonen.no/index.html
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Sak 98/19 Seksjonene         30 min 
Seksjonene tar opp saker av betydning for seksjonen og hovedstyret og     
orienterer om aktiviteten i seksjonen. 

• JF-Stat          

• JF-Privat         

• JF-Kommune         

• JF-Dommerforeningen        

• JF-Student         
          

Sak 99/19 Rapport fra styringsgruppen for IT/web      30 min 
Prosjektlederen redegjør for status i arbeidet og legger frem styringsgruppens 
fremdrifts- og handlingsplan.  

 
 
Vedtakssaker 
 
 
Sak 100/19 Protokoll fra hovedstyremøte 4/2019      5 min 

Utkast til protokoll med vedlegg ble sendt styrets medlemmer 25.4. med frist for 
innsending av merknader 2.5. 
Merknad fra Tor Egil Viblemo fremgår av vedlagte utkast til protokoll.  
Vedlegg: 
Utkast til protokoll med vedlegg datert 23.4. 

 
Forslag 
til vedtak: Formuleres i styremøtet.   
 
 
Sak 101/19 Sted og foreløpig program for hovedstyreseminar i september 2019  15 min 

Styrets medlemmer ble i styremøte 4/19 bedt om å foreslå aktuelle steder for styrets 
høstseminar. Styret tar stilling til forslagene.  
Styret har inntil videre satt følgende saker på dagsorden på seminaret: 
- Vurdering av vedtektenes § 2-1 b) Medlemmer opptatt på spesielle vilkår. 
- Vurdering av Juristforbundets holdning/policy om å søke forhandlingsløsning 

fremfor å gå til rettslige skritt. 
- Seksjonsstyrenes behov for bistand fra sekretariatet. 

 
Forslag 
til vedtak: Formuleres i styremøtet. 
 
 
Sak 102/19 Humanitær bistand        10 min 

Det vises til vedtak i hovedstyrets sak 83/19. 
Hovedstyret bevilget her bl.a. økonomisk bistand til de tre studentdrevne 
rettshjelptiltakene utenfor Oslo. 
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Det har senere kommet informasjon om at JusHjelpa i Midt-Norge legges ned fra 1. juli i 
år som følge av mangel på kvalifisert, frivillig arbeidskraft. Dette skyldes igjen at 
bachelorutdanningen i rettsvitenskap ved Folkeuniversiteter i Midt-Norge er nedlagt.  

 
Sekretariatet velger derfor å ikke tildele den vedtatte summen til dette tiltaket. 
Summen tilbakeføres til disponibelt budsjett. 
Hovedstyret tar stilling til hvordan beløpet avsatt til JusHjelpa skal disponeres.  

 
 
Forslag 
til vedtak: Formuleres i styremøtet. 
 
 
Sak 103/19  Felles seminar - Likestilling og karrieremuligheter blant kvinnelige og  20 min 

mannlige jurister både i offentlig og privat sektor. 
JF-Privat har foreslått at seksjonene, i samarbeid med sekretariatet, skal avholde et 
felles seminar med innenfor tema likestilling og karrieremuligheter. Styret tar stilling til 
tidspunkt for seminaret og diskuterer videre arbeidsprosess.  

  Vedlegg: 
Arrangementskalenderen 

 
Forslag 
til vedtak: Formuleres i styremøtet. 
   
 
Sak 104/19 Eventuelt      
 
 
 
Informasjonssaker 
 
 
Sak 105/19 Orientering om aktuelle høringer       

 Styret oppfordres til å gå gjennom oversikten over innkomne høringer jevnlig og    5 min
 fortløpende melde inn eventuelle synspunkter på hvilke høringer det bør avgis 
høringssvar på. 
Styret drøfter konkrete saker i styremøtet ved behov.  

  
Sak 106/19 Informasjon fra JUS              5 min
  Generalsekretæren informerer om status i JUS. 
 
 
 
Tentativ informasjonssak  
Benedicte Gram-Knutsen og Sverre Bromander informerer om:  

- Hovedlinjene i tariffsystemet i henholdsvis KS, Oslo Kommune og Staten. 
- Sentrale problemstillinger knyttet til de ulike tariffområdene. 
- Situasjonen pr i dag. 
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Med vennlig hilsen 

     
Håvard Holm      Magne Skram Hegerberg 
president      generalsekretær 
 

 

Flybilletter bestilles hos vår reisebyråforbindelse, VIA Egencia. Alle billetter skal bestilles online. For å 
kunne bestille må du registrere din profil, og det gjør du her: Profilregistrering Prosjektnummer må 
alltid oppgis ved bestilling. Hovedstyrets prosjektnummer er 50040.  

https://weblounge.viatravel.no/viaadmin/profileWizard1.jsf?wp=Y29uY2VybklkPTEwNjkxMixkaXZJZD0xLGM9MWM2NTg4N2Q1YmM5NDI2MzFlMDUw%20NGM3NjdiOTg0MDg=

