Årsmøteprotokoll
Den norske Dommerforening 14. september 2020
Årsmøte ble avholdt på Gamle Logen, Oslo.
Til stede:

Det var påmeldt 53 medlemmer, 45 medlemmer var til stede.
Fra styret møtte:
Leder:

Lagdommer Wiggo Storhaug Larssen, Gulating lagmannsrett

Nestleder:

Kirsten Bleskestad, Asker og Bærum tingrett

Styremedlem: Høyesterettsdommer Henrik Bull
Styremedlem: Sorenskriver Tor Christian Carlsen, Stavanger tingrett
Styremedlem: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik, Oslo tingrett
Styremedlem: Lagdommer Kristel Heyerdahl, Borgarting lagmannsrett
Styremedlem: Tingrettsdommer Jan A. Pedersen, Vestfold tingrett
Styremedlem: Lagdommer Susann F. Skogvang, Hålogaland lagmannsrett
Styremedlem: Tingrettsdommer Anne Horn, Bergen tingrett

Styrets leder, Wiggo Storhaug Larssen åpnet møtet og ønsket velkommen.

1

Valg av ordstyrer, referent, to personer til å undertegne protokollen og tellekorps
Høyesterettsdommer Kine Steinsvik ble enstemmig valgt til møteleder.
Styresekretær Lars Alexander Benum, Juristforbundet ble enstemmig valgt til referent.
Lagdommer Ingvild Mestad, Borgarting lagmannsrett og tingrettsdommer Tom Vold, Stavanger
tingrett, ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.
Lagdommer Tonje Vang, Borgarting lagmannsrett og tingrettsdommer Åsne Julsrud, Oslo
tingrett ble enstemmig valgt til tellekorps.
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0164 Oslo
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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det var ingen merknader til innkallingen, og årsmøtet ble erklært for lovlig satt.

3

Styrets årsberetning for perioden juni 2018 – september 2020
Møteleder Kine Steinsvik gjennomgikk årsberetningen ved hjelp av en power‐point‐
presentasjon, kapittel for kapittel.
Det var ingen kommentarer eller spørsmål underveis til årsberetningen.
Vedtak: Årsberetningen ble tatt til etterretning.

4

Forslag til vedtektsendringer
Nestleder Bleskestad redegjorde nærmere for bakgrunnen for styrets forslag til endringer i
Dommerforeningens vedtekter § 3 femte, syvende og ellevte ledd, samt til ny § 6.
Årsmøtet hadde fått tilsendt både gjeldende vedtekter og forslaget til vedtektsendringer
Forslaget til endringer ble gjennomgått, og årsmøtet ble deretter invitert til å foreta
avstemning. Det kreves 2/3 flertall for å få foretatt vedtektsendringer.
Det var ingen merknader til de foreslåtte endringer.
Vedtak:Styrets forslag til endringer i § 3 og ny § 6 ble enstemmig vedtatt.
§ 3 Årsmøtet ‐ femte ledd avsnitt lyder nå:
Et årsmøte kan finne sted uten fysisk møte dersom avholdelse av fysiske møter
er uforenlig med offentlige pålegg og anbefalinger. Styret kan i slike situasjoner
beslutte å holde årsmøte uten fysisk oppmøte, herunder ved bruk av digitale
møteapplikasjoner, telefon‐ eller videomøte eller på annen betryggende måte.
Dersom styret beslutter å holde slikt årsmøte, kan ingen medlemmer kreve at
møtet avholdes som fysisk møte..
§ 3 Årsmøtet ‐ syvende ledd lyder nå:
Ved årsmøte uten fysisk oppmøte kan styret fastsette nærmere krav til
gjennomføringen av deltakelsen og stemmegivning.
§ 3 Årsmøtet – åttende ledd lyder nå:
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Det skal føres protokoll fra årsmøtet som undertegnes av to tilstedeværende.
Protokollen kan signeres elektronisk.
§ 3 Årsmøtet– ellevte ledd lyder nå:
Vedtektsendringer 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.
Ny § 6 Elektroniske valg– lyder nå:
Valg i foreningen kan gjennomføres ved elektronisk avstemming, i samsvar med
eventuelle retningslinjer fastsatt av Juristforbundet. For årsmøter gjelder reglene
i § 3.
(Tidligere § 6 blir da § 7 osv.)

5

Innkomne forslag
Det var ikke innkommet forslag til behandling.

6

Valg

6.1

Valg av styre for perioden 2020‐2022
Høyesterettsdommer Bergh fra valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling.
Det sittende styret var forespurt om hvem som ønsket å fortsette. Det var lagt vekt på
geografisk fordeling og likestilling, ref. vedtektenes § 4.
Valgkomiteens innstilling er avgitt med utgangspunkt i de gjeldende regler om styrets
sammensetning.
Årsmøtedeltakerne ble forespurt om det var andre forslag til kandidater utover valgkomiteens
forslag som ble lest opp. Det var det ikke.
Valg av leder
Vedtak:

Valgkomiteens fremmet forslag på valg av tingrettsdommer Kirsten Bleskestad,
Asker og Bærum tingrett.
Kirsten Bleskestad ble valgt ved akklamasjon.

Valg av nestleder
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Vedtak:

Valgkomiteen fremmet forslag på valg av lagdommer Kristel Heyerdahl,
Borgarting lagmannsrett.
Kristel Heyerdahl ble valgt ved akklamasjon.

Valg av øvrige styremedlemmer

Vedtak:

Valgkomiteen fremmet følgende forslag:
Høyesterettsdommer Henrik Bull (gjenvalg)
Lagmann Guro Vale Kvavik, Agder lagmannsrett (ny)
Lagdommer Torunn Elise Kvisberg, Eidsivating lagmannsrett (ny)
Tingrettsdommer Knut Rye‐Holmboe, Nord‐Troms tingrett (ny)
Tingrettsdommer Anne Horn, Bergen tingrett (gjenvalg)
Sorenskriver Ivar K. Iversen, Inntrøndelag tingrett (ny)
Tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg, Oslo tingrett (ny)
Samtlige styremedlemmer ble valgt ved akklamasjon.

6.2

Fullmakt fra årsmøtet til styret til å velge styremedlem og varamedlemmer til hovedstyret i
Norges Juristforbund
Wiggo Storhaug Larssen har vært Dommerforeningens representant i Juristforbundets
hovedstyre med Kirsten Bleskestad og Dagfinn Grønvik som personlige vararepresentanter.
Det var ingen spørsmål eller kommentarer fra årsmøtedeltakerne.
Vedtak:

6.3

Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å foreta valg til Norges Juristforbunds
hovedstyre.

Valg av valgkomité
Ordstyrer Kine Steinsvik redegjorde for styrets forslag til valgkomité.
Vedtak:

Medlemmer:
Sorenskriver Ingjerd Thune, Gjøvik tingrett (gjenvalg)
Lagdommer Marit Forsnes, Frostating (gjenvalg)
Høyesterettsdommer Espen Bergh (gjenvalg)
Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik, Oslo tingrett (ny)
Varamedlemmer:
Lagdommer Tone Kleven, Agder lagmannsrett (gjenvalg)
Sorenskriver Tor Christian Carlsen, Stavanger tingrett (ny)
Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteen velger selv sin leder.
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Kirsten Bleskestad takket for tilliten som ble vist ved at hun ble valgt som leder av Dommerforeningen
for perioden 2020‐2022. Bleskestad nevnte kravene til effektivitet og tilgjengelighet som stadig møter
dommerne i hverdagen, og hvor viktig kvalitet og uavhengighet er for folkets tillit til domstolene. Hun
fremholdt at Dommerforeningen ser frem til Domstolkommisjonens utredning som vil foreligge
inneværende måned, og at foreningen vil arbeide for gode rammebetingelser for dommere.
Kirsten Bleskestad takket avtroppende styreleder Wiggo Storhaug Larssen for hans tid i styret og det ble
spesielt nevnt at han har vært en iherdig, arbeidsom og engasjert leder. Avtroppende styremedlemmer
ble takket for sin innsats for Dommerforeningen. Møteleder ble takket for god møteledelse, og
representantene fikk takk for fremmøtet.
Årsmøtet ble avsluttet kl. 13.40.
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