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Dagsorden med oversikt over vedlegg for styremøte 4/18 
            
Sak 52/18 Presidenten                               

• Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitet   

• Legal Walk                           

• Akademikerne 

Vedlegg: 
Referat fra Akademikernes styremøte 4.4.18                                     
                       

Sak 53/18 Generalsekretæren                                                      
Orientering om økonomi, medlemstall, bank- og forsikring, tiltak og    
løpende drift i sekretariatet.  
Vedlegg:  
- Lønnsundersøkelsen 2017 
- Noter/tillegg til regnskapet 

 

Sak 54/18 Seksjonene 
Seksjonene tar opp saker av betydning for seksjonen og hovedstyret og orienterer om 
aktiviteten i seksjonen.  

 
Vedtakssaker 
 
Sak 55/18 Protokoll fra hovedstyremøte 3/2018                                                                          

  Vedlegg: Utkast til protokoll  
 
 
Sak 56/18 Ressursanalysen         
  Presentasjon av ressurskartleggingen v/ Odd Dag Helgesen og Michael P Krane.  

Beslutning om prosess knyttet til trinn to, dvs. forslag til modeller for fremtidig 
ressursallokering.  

  Vedlegg: 
- Rapport fra Agenda Kaupang 
- Ressursanalyse sekretariatet 

 
 
Sak 57/18 Akademikernes Pluss                                                                                   

Det vil bli gitt en redegjørelse om status på styremøtet. Dersom saken er klar til 
beslutning vil anbefaling til vedtak bli fremlagt. Saksdokumenter ettersendes. 

 
 
Sak 58/18 Juristenes Hus            

Generalsekretæren redegjør for status og legger frem forslag til beslutning, i tråd med 
tidligere saksdokumenter og informasjon til styret. Saksdokumenter ettersendes. 
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Sak 59/18 Pensjonistenes organisatoriske tilknytning       
Styret drøfter og tar stilling til pensjonistenes organisatoriske innplassering i 
Juristforbundet.  
Vedlegg: 
- Saksfremlegg fra sekretariatet 
- Høringssvar fra JF-Stat 
- Høringssvar fra JF-Kommune 
- Høringssvar fra JF-Privat 
- Høringssvar fra to pensjonerte dommere 

 
Sak 60/18 Akademikerprisen         

 Hovedstyret drøfter aktuelle kandidater til Akademikerprisen og beslutter hvem som 
skal foreslås overfor Akademikerne.  

 Vedlegg: 
- Retningslinjer for Akademikerprisen 
- Nominasjon av kandidater 

 
Sak 61/18 Mulig utvikling og tilbud om App for medlemmene     
  Styret drøfter om det skal foretas en grundigere utredning som legges frem for styret. 
  Vedlegg: 

- Saksfremlegg fra generalsekretæren 
 
Sak 62/18 Vedtekter for konfliktfondet   
 Forslag til endring i vedtektene legges frem for styret. 
 Vedlegg: 

- Saksfremlegg fra generalsekretæren 
- Utkast til reviderte vedtekter 

 
Sak 63/18 Ordensregler for tillitsvalgte     
 Styret drøfter utkast til ordensregler for tillitsvalgte.  
 Vedlegg:  

- Utkast/skisse til ordensregler for tillitsvalgte 
- Juristforbundets etiske regler  

 
Sak 64/18 Mulig etablering av interessepolitisk utvalg  
 - kvinne, likestilling- og diskriminering. 
 Debatt om etablering av interessepolitisk utvalg.  
 

Sak 65/18 Forberedelser til landsmøte – utarbeidelse av årsrapport og prinsipprogram  
Styret tar stilling til arbeidsprosess ifm utarbeidelse av to-års rapport og prinsipprogram.  
Vedlegg: 
- Saksfremlegg fra generalsekretæren 

 
Sak 66/18 Juristforbundet og Den norske dommerforening     
  Presidenten og leder av JF-Dommerforeningen redegjør for forslag til samarbeidsavtale. 
  Vedlegg: 

- Utkast til samarbeidsavtale 
 
Sak 67/18 Retningslinjer for mastergradsstipend       
  Forslag til endring i retningslinjer for mastergradsstipend. 
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  Vedlegg: 
- Saksfremlegg fra generalsekretæren 
- Gjeldende retningslinjer 
- Utkast til nye retningslinjer 

   
Sak 68/18 Oversikt over Juristforbundets medlemskap i internasjonale organisasjoner  
 Styret foretar en foreløpig diskusjon om hvilke internasjonale organisasjoner  

Juristforbundet bør være medlem i. 
Vedlegg: 
- Saksfremlegg fra generalsekretæren 
- Saksfremlegg ifm styremøte 8/15 
- Saksfremlegg ifm styremøte 1/16 

 
Sak 69/18  Eventuelt 
 
Informasjonssaker 
 
Sak 70/18 Orientering om aktuelle høringer 

 Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol. 
   
Sak 71/18 Informasjon fra JUS 
  Generalsekretæren informerer om status i JUS. 
 
 

 

Med vennlig hilsen 

      
Curt A Lier      Magne Skram Hegerberg 
president      generalsekretær 
 

 

 


