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Til hovedstyret 

 

              Dato: 11. 09. 2019 

Innkalling 
til 

hovedstyremøte 8/2019 
 
 

 
Vi innkaller med dette til styremøte i Gdansk onsdag 18. september 2019 kl. 15.00. 
 
 
Dagsorden  
                                                           Tidsestimat 
Sak 140/19 Presidenten og visepresidenten                                                               20 min     
  Presidenten og visepresidenten orienterer om:          

• Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter                     

• Akademikerne        
                    

Sak 141/19 Generalsekretæren                                                               20 min                         

Generalsekretæren orienterer iht. vedtatt struktur.  
- Elektronisk votering 
- Prognose  

 
Sak 142/19 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 143/19 Rapport fra styringsgruppen for IT/web         10 min 
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Vedtakssaker 
 
Sak 144/19 Protokoll fra hovedstyremøte 7/2019         5 min 

Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 30.8. med frist for innsending av 
merknader 6.9.  
Sekretariatet har mottatt noen mindre merknader som er inntatt i utkast til protokoll. 
 
Vedlegg: 
Utkast til protokoll datert 29.8. 

 
Forslag 
til vedtak: Protokollen godkjennes.  
 
   
Sak 145/19 Juristenes Hus             30 min 
 Juristforbundet mottok 9. September et tilbud fra Advokatforeningen på kjøp av deres 

aksjer/andel i Juristenes Hus. Tilbudet er nå til vurdering hos vår eksterne advokat. 
Nærmere informasjon kommer. Uansett konklusjon må det avholdes et ekstraordinært 
landsmøte. Tid og sted for dette må fastsettes. 

 
 Vedlegg: ettersendes 
 
Forslag 
til vedtak: Formuleres i styremøtet. 
 
 
Sak 146/19 Mastergradsstipend – revisjon av retningslinjer og tildeling høsten 2019     15 min 

Det er redegjort for forslag til endringer i generalsekretærens saksfremlegg. 
Styret vedtar reviderte retningslinjer.  
 
Styret tar videre stilling til konkret tildeling av mastergradsstipend for høsten 2019. 

 Oversikt over søkerne samt innstillingen fra sekretariatet fremgår av saksfremlegget. 
 
 Vedlegg:  

- Saksfremlegg ifm revisjon av retningslinjene for mastergradsstipend 
- Retningslinjer for mastergradsstipend 
- Søkerliste med innstilling fra sekretariatet 
- Søknader 

 
 

Forslag 
til vedtak:  Formuleres i styremøtet. 
 
Sak 147/19 Sak fra JF-P om jurist-ring           20 min 
 JF-Privat fremmer forslag om å utvikle og produsere en jurist-ring som skal kunne kjøpes 

av Juristforbundets medlemmer.  
 
  Juristforbundet – Privat har gjort følgende vedtak:  
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«JF-P er positive til ideen og vil ta initiativ overfor de andre seksjonene for å kartlegge 
om det er interesse for en juristring. Hvis det skal realiseres en profesjonsring for jurister, 
må det forankres i hele forbundet og forbundet må ha full råderett over prosess og 
design. JF-P foreslår en ring for kvinner og en ring for menn.»  

 
 Vedlegg: 

- Bakgrunnsnotat  
- Epost fra Svendsen til styret i JF-Privat 

 
Forslag 
til vedtak:  Formuleres i styremøtet. 
 
Sak 148/19 Eventuelt      
 
 
Informasjonssaker 
 
Sak 149/19 Orientering om aktuelle høringer           5 min 

Presidenten informerer om hvilke høringer det er besluttet at Juristforbundet skal avgi 
høringssvar på siden forrige styremøte og hvilke høringsfrister som gjelder.    
 Styret oppfordres i tillegg til å gå gjennom oversikten over innkomne høringer jevnlig og 
fortløpende melde inn eventuelle synspunkter på hvilke høringer det bør avgis 
høringssvar på. 

   
 
Sak 150/19 Informasjon fra JUS             5 min
  Generalsekretæren informerer om status i JUS. 
 
 

 
 
 
 
 
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=
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