Til hovedstyret

Dato: 15. august 2019
Innkalling
til
hovedstyremøte 7/2019

Vi innkaller med dette til hovedstyremøte 7/19 torsdag 22. august fra kl. 10.00 – 17.00
Møtet finner sted på Thon Conference Universitetsgaten, Universitetsgaten 26, 0162 Oslo.
Forfall til møtet bes meldt snarest.

Dagsorden
Sak 124/19

Presidenten og visepresidenten
Presidenten og visepresidenten orienterer om:
• Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter
• Akademikerne

Tidsestimat
20 min

Vedlegg:
Referat fra styremøte i Akademikerne 19.6.19
Referat fra ekstraordinært styremøte i Akademikerne 28.6.19
Sak 125/19

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterer iht. vedtatt struktur.

20 min

Sak 126/19

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

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 127/19

Rapport fra styringsgruppen for IT/web
Økonomisjef Michael P Krane redegjør for status.

15 min

Sak 128/19
KL. 12.30

Presentasjon av stordataundersøkelsen ved Zynk
Representanter fra Zynk legger frem resultatene fra undersøkelsen.
Det er også satt av tid til spørsmål og diskusjon.

60 min

Sak 129/19
Kl. 13.30

Presentasjon ved førsteamanuensis Jon Christian Nordrum
Førsteamanuensis Jon Christian Nordrum er invitert for å holde et innlegg om
Lovgivningslære, herunder digital lovgivning og rettsanvendelse.

45 min

Vedtakssaker
Sak 130/19

Protokoll fra hovedstyremøte 6/2019
5 min
Utkast til protokoll med vedlegg ble sendt styrets medlemmer 27.6. med frist for
innsending av merknader 14.8.
Vedlegg:
Utkast til protokoll datert 26.6.19

Forslag
til vedtak:

Sak 131/19

Protokollen godkjennes.

Retningslinjer for elektronisk avstemming
30 min
Ref. vedtak i sak 14 på landsmøtet og vedtak om utsettelse i styremøte 6, sak 115.
Styret drøfter ulike problemstillinger med utgangspunkt i saksfremlegg fra
generalsekretæren. Forslag til retningslinjer vil bli utarbeidet når nødvendige avklaringer
foreligger.
Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren

Forslag
til vedtak:
Sak 132/19

Formuleres i styremøtet.
Medlemskap i nasjonale og internasjonale organisasjoner
30 min
Ref. sak 116/19
Styret drøfter saken med utgangspunkt i saksfremlegg fra generalsekretæren og vedtar
eventuelle retningslinjer for medlemskap i nasjonale og/eller internasjonale
organisasjoner.
Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren
Forslag til retningslinjer

Forslag
til vedtak:

Formuleres i styremøtet.
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Sak 133/19

Vurdering av Juristforbundets vedtekter sammenholdt med nye vedtekter 20 min
for JF-Privat
Ref. sak 117/19
Advokatkontoret har vurdert hvorvidt det foreligger motstrid mellom Juristforbundets
vedtekter og punktene 3, 5-7 og 5-1 i JF-Privat sine vedtekter.
Styret tar stilling til om de angjeldende punktene kan og eventuelt skal godkjennes.
Saksfremlegg fra advokatkontoret ettersendes.

Forslag
til vedtak:

Sak 134/19

Forslag
til vedtak:
Sak 135/19

Formuleres i styremøtet.

Kandidater til Sjefskurs nr. 24 og Informasjonskurs nr. 59 ved
10 min
Forsvarets høgskole
Ref. sakene 119/19 og 120/19
Sekretariatet har pt. mottatt ett forslag til kandidat til Informasjonskurset. Frist for å
fremme kandidater er satt til 20.8.
Styret beslutter hvilke kandidater som eventuelt skal fremmes overfor Akademikerne til
Sjefskurset og/eller Informasjonskurset.

Formuleres i styremøtet.
Rabattavtaleutvalg - oppnevning og overordnede føringer
20 min
Ref. sak 114/19
Styret vedtar sammensetningen av utvalget og hvilke overordnede føringer som skal
gjelde.
Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren.

Forslag
til vedtak:
Sak 136/19
Kl. 15.00

Formuleres i styremøtet.
Søknad om tilleggsbevilgning fra Kvinneutvalget
20 min
Lederen av Kvinneutvalget, Farah Ali, redegjør for utvalgets ønske om å gjennomføre
en ny undersøkelse vedr. kvinnelige jurister og karriere.
Det er innhentet en prosjektbeskrivelse og forslag til budsjett fra forsker Sigtona
Halrynjo.
Vedlegg:
Prosjektbeskrivelse og forslag til budsjett.

Forslag
til vedtak:
Sak 137/19

Formuleres i styremøtet.
Fastsetting av møteplan for våren 2020
Følgende møtetidspunkt foreslås:
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Tirsdag 21. – onsdag 22. januar, fra lunsj til lunsj inkl. overnatting på Oslonært hotell.
Torsdag 27. februar
Torsdag 26. mars
Torsdag 23. april
Torsdag 28. mai
Torsdag 25. juni

Forslag
til vedtak:

Formuleres i styremøtet.

Sak 138/19

Eventuelt

Informasjonssaker
Sak 139/19

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 140/19

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren informerer om status i JUS.

5 min

Vedlegg:
Referat fra styremøte i JUS 11.6.19

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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