Til hovedstyret

Dato: 13.6.2019
Innkalling
til
hovedstyremøte 6/2019

Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus torsdag 20. juni 2019.
Styremøtet starter kl. 10.00 og avsluttes med felles middag på Festningen restaurant kl. 17.00

Forfall til møtet bes meldt snarest.
Styret får besøk av lederen i Akademikerne Kari Sollien og generalsekretær Olav Ullern kl. 12.30. Det er
satt av én time til besøket.
Dagsorden
Sak 107/19

Tidsestimat
Presidenten og visepresidenten
20 min
• Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter
- Rammene for styreseminaret
- Prosjekt i regi av Akademikerne for å kartlegge teknologiutviklingens betydning
for akademikeryrker.
• Akademikerne
Vedlegg:
Innkalling til styremøte i Akademikerne 19.6.19
Referat fra styremøte i Akademikerne 8.5.19

Sak 108/19

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterer iht. vedtatt struktur.
- Juristenes Hus
- Evaluering av juristen.no

20 min

Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren, evaluering av juristen.no

Norges Juristforbund
Juristenes Hus
Kristian Augusts gate 9
0164 Oslo

Sentralbord 40 00 24 25
www.juristforbundet.no
Org. nr. 970 168 087
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Sak 109/19

Seksjonene
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

30 min

Sak 110 /19

Rapport fra styringsgruppen for IT/web
Michael Krane redegjør for status i arbeidet.

15 min

Sak 111/19

Rapport fra nettverksstyret
Ref. vedtak i sak 90/19
Visepresidenten redegjør for status i styrets arbeidet.

10 min

Vedtakssaker
Sak 112/19

Protokoll fra hovedstyremøte 5/2019
5 min
Utkast til protokoll med vedlegg ble sendt styrets medlemmer 3.6. med frist for
innsending av merknader 7.6. Sekretariatet har ikke mottatt forslag til endringer eller
merknader.
Vedlegg:
Utkast til protokoll datert 29.5.

Forslag
til vedtak:
Sak 113/19

Protokollen godkjennes.
Humanitær bistand
20 min
Ref. vedtak i sak 83/19. Hovedstyret ba presidentskapet og sekretariatet om å kartlegge
mulige samarbeidspartnere innenfor konkrete/avgrensede tema på området
rettssikkerhet.
Styret drøfter den videre prosessen.
Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren

Forslag
til vedtak:
Sak 114/19

Formuleres i styremøte
Medlemsfordeler/rabattavtaler – etablering av utvalg
30 min
Hovedstyret vedtok i styremøte 8/18, i forbindelse med valg av løsningsmodell for
Juristforbundets medlemstilbud om bank, forsikring og andre medlemsfordeler, at det
skulle settes ned et utvalg. Forslag til mandat og sammensetning mm er utarbeidet og
legges frem for godkjenning.
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Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren
Vedlegg
Forslag
til vedtak:
Sak 115/19

Formuleres i styremøtet.
Retningslinjer for elektronisk avstemming
Ref. vedtak i sak 14 på landsmøtet.

30 min

«Valg i Juristforbundet som omfatter mer enn 20 medlemmer kan gjennomføres som
elektronisk valg etter retningslinjer fastsatt av Hovedstyret. Dette gjelder ikke valg på
landsmøtet».
Den nye bestemmelsen ble tatt inn i vedtektenes § 1-4.
Det ble også vedtatt endringer i §§ 3-7-1, 3-7-2, 3-7-3, 3-7-4 og 3-7-5.
Styret drøfter ulike problemstillinger med utgangspunkt i saksfremlegg fra
generalsekretæren.
Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren
Forslag
til vedtak:
Sak 116/19

Formuleres i styremøtet.
Medlemskap i Tax Justice Network (TJN)
20 min
Styret i Skatteetatens Juristforening (SJ) vurderer mulig medlemskap TJN,
http://taxjustice.no/ Leder av SJ opplyser: at medlemskapet blant annet vil gjøre det
mulig å tilby gratis fagkurs innenfor skatteområdet til medlemmene og gratis
foredragsholdere på SJ sine samlinger. Et eventuelt medlemskap vil antagelig føre til at
SJ blir noe mer politiske i det TJN jobber for endring av en del materielle
beskatningsbestemmelser. I den grad dette oppleves problematisk, kan løsningen være
at TJN ikke profilerer SJ/JF som medlemsorganisasjon når det gjelder lovendringssaker.
Medlemskapet koster kr 5000 pr år. Skatterevisorenes forening, NTL og SKL er
medlemmer.
Styret drøfter forespørselen.
Vedlegg:
Vedtekter for TJNN
Politisk program for TJNN for 2019

Forslag
til vedtak:
Sak 117/19

Formuleres i styremøtet.
Vedtekter for JF-Privat
Tor Egil Viblemo redegjør for endringer i vedtektene som ble vedtatt på det
ekstraordinære årsmøte i seksjonen 6. mars 2019.
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Vedlegg:
Saksfremlegg inkl. «vedtekts-speil» fra JF-Privat
Gjeldende vedtekter pr 15.9.2016
Vedtekter vedtatt på årsmøtet 6. mars 2019
Vedtekter for Norges Juristforbund
Forslag
til vedtak:
Sak 118/19

Formuleres i styremøte
Medlemsundersøkelse om arbeidsplassutforming og kontorlandskap
20 min
Det er ofte budsjett- og arealsituasjonen som ligger til grunn når arbeidsgivere vurderer
hvordan arbeidsplassen skal innrettes, dvs. om det skal være åpne landskap, prosjekt
eller oppgavebaserte soner, ene-kontorer el. Hvilke innretninger som bidrar til størst
effektivitet, gode leveranser og godt arbeidsmiljø, synes det å være mindre fokus på.
Juristforbundets tillitsvalgte opplever ofte at det er vanskelig å nå frem med denne
typen argumenter overfor arbeidsgiver. Det er ønskelig å gjennomføre en
medlemsundersøkelse hvor vi blant annet vil kartlegge hvordan jurister jobber og hvilke
type arbeidsplass som egner seg best for denne yrkesgruppen.
Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren

Forslag
til vedtak:
Sak 119/19

Formuleres i styremøtet.
Invitasjon til å søke om plass på Sjefskurs nr. 24 ved Forsvarets høgskole
5 min
Juristforbundet har mottatt invitasjon fra Akademikerne til å søke om deltakelse ved
Sjefskurs nr. 24 ved Forsvarets høgskole (FHS).
Kurset gjennomføres i tidsrommet 14. januar – 3. april 2020 på Akershus festning i Oslo.
Frist for foreningene til å melde inn forslag er 1. september 2019
Vedlegg:
E-post fra Akademikerne datert 11.6.19
Opplysninger om opptak ved Sjefskurset nr. 24.
Invitasjonsbrev fra FHS datert 21.5.19

Forslag
til vedtak:

Sak 120/19

Forslag til kandidater sendes sekretariatet innen 20. august. Saken settes på dagsorden
på styremøte i 7/19, 22. august.
Invitasjon til å søke om plass på Informasjonskurs nr. 59 ved
Forsvarets høgskole
5 min
Juristforbundet har mottatt invitasjon til å søke om deltakelse ved Informasjonskurs nr.
59 ved Forsvarets høgskole (FHS).
Kurset gjennomføres i tidsrommet 5. januar – 10. januar 2020 på Hotell Hadeland,
Granavollen, 2750 Gran.
Frist for foreningene til å melde inn forslag 1. september 2019
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Vedlegg:
E-post fra Akademikerne datert 11.6.19
Invitasjonsbrev fra FHS datert 22.5.10.
Forslag
til vedtak:

Sak 121 /19

Forslag til kandidater sendes sekretariatet innen 20. august. Saken settes på dagsorden
på styremøte i 7/19, 22. august.
Eventuelt

Informasjonssaker
Sak 122/19

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

Sak 123/19

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren informerer om status i JUS.

5 min

Med vennlig hilsen

Håvard Holm
president

Magne Skram Hegerberg
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.
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