Til hovedstyret

Dato: 18.2. 2020
Innkalling
til
hovedstyremøte 2/2020

Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus torsdag 27. februar 2020 kl. 10.00.
Styremøtet antas å vare til kl. 17.00.

Forfall til møtet bes meldt snarest.

Dagsorden
Tidsestimat
Sak 21/20

Presidenten og visepresidenten
15 min
Presidenten og visepresidenten orienterer om aktuelle organisasjonspolitiske saker og
aktiviteter.

Sak 22/20

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterer om aktuelle prosjekter, økonomi, tiltak og
løpende drift i sekretariatet.

15 min

Sak 23/20

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 24/20

Rapport fra styringsgruppen IT/web
Orientering om status og videre prosess.

Sak 25/20

Orientering om aktuelle høringer

10 min

Norges Juristforbund
Juristenes Hus
Kristian Augusts gate 9
0164 Oslo

10 min

Sentralbord 40 00 24 25
www.juristforbundet.no
Org. nr. 970 168 087

1/5

Oversikt over innkomne høringer ink. presidentens vurdering av hvilke høringer
Juristforbundet skal avgi høringssvar på, er lagt i Admincontrol.
Høringer hvor hverken Juristforbundet eller Akademikerne er høringsinstans samt
kommende komitéhøringer på Stortinget er gjennomgått og satt opp i oversikten
dersom de antas å være av interesse for forbundet.
Styret drøfter konkrete saker i styremøtet ved behov.
Vedlegg
Oversikt over høringer
Sak 26/20

Organisasjonspolitisk drøfting
30 min
Presidenten innleder til diskusjon om hvordan hovedstyret skal forberede og jobbe med
saker som skal behandles i Akademikernes styre.
Vedlegg:
Akademikernes handlingsplan
Referat fra styremøte i Akademikerne 23. januar 2020

Vedtakssaker
Sak 27/20

Protokoll fra hovedstyremøte 1/2020
15 min
Utkast til protokoll ble sendt styret 28.1. med frist for innsending av merknader 7.2.
Innkomne merknader fremgår av vedlagte utkast til protokoll.
Vedlegg:
Utkast til protokoll inkl. innsendte merknader til sakene 14 og 18.

Forslag
til vedtak:
Sak 28/20

Protokollen godkjennes med de endringer som ble vedtatt i styremøtet.
Godkjenning av økonomihåndboken for seksjoner og foreninger
10 min
Forslag til endringer av økonomihåndboken har vært behandlet i styremøtene 9/19,
11/19 og 1/20. Økonomihåndboken legges frem for endelig godkjenning.
Vedlegg:
Økonomihåndboken for seksjoner og foreninger

Forslag
til vedtak:
Sak 29/20

Økonomihåndboken for seksjoner og foreninger godkjennes i tråd med forslaget.
Rådsmøte i Akademikerne
10 min
Juristforbundet har mottatt en e-post fra Akademikerne med invitasjon til å fremme
saker til Akademikernes rådsmøte i november 2020.
Styret diskuterer eventuelle saker og videre prosess.
Vedlegg:
E-post fra generalsekretæren i Akademikerne datert 10.9.19.
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Forslag
til vedtak:
Sak 30/20

Formuleres i styremøtet.
Innspill til partiprogrammene
30 min
Styret drøftet forslag til konkrete innspill og videre prosess i styremøte 1/20, sak 8.
Sekretariatet sendte revidert utkast til innspill til hovedstyret 30.1.med frist for
innsending av merknader og forslag 7. 2. Sekretariatet har mottatt innspill fra JF-Stat, JFPrivat og JF-Kommune. Seksjonene har ulikt syn på et par problemstillinger.
Styret drøfter innspillene og vedtar endelig innhold i Juristforbundets innspill til
partiprogrammene.
Vedlegg:
Innspill fra JF-Privat
Innspill fra JF-Stat
Innspill fra JF-Kommune

Forslag
til vedtak:
Sak 31/20

Formuleres i styremøte
Tildeling av mastergradsstipend for våren 2020
Ved søknadsfristens utløp hadde sekretariatet mottatt 34 søknader.
Sekretariatet har vurdert søknadene og utarbeidet en innstilling.
Styret vedtar tildeling av mastergradsstipend for våren 2020.

30 min

Vedlegg:
Saksfremlegg/innstilling fra generalsekretæren
Retningslinjer for mastergradsstipend
Sammendrag (anonymisert)
Samtlige søknader (anonymisert)
Forslag
til vedtak:
Sak 32/20

Formuleres i styremøtet.
Arbeidsgruppe – godtgjørelse/honorering
30 min
Det vises til vedtak i sak 15/20. Seksjonene fikk frist til å melde inn kandidater til
arbeidsgruppen innen 1 mnd. dvs. 17. februar. Sekretariatet har mottatt navn på
kandidater fra JF-Stat, JF-Dommerforeningen og JF-Student.
Forslag til mandat for arbeidsgruppen er utarbeidet av sekretariatet.
Hovedstyret orienteres om sammensetning og beslutter endelig mandat for
arbeidsgruppe.
Vedlegg:
Utkast til mandat

Forslag
til vedtak:

Formuleres i styremøtet.
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Sak 33/20

Forespørsel om opprettelse av egen seksjon for pensjonister og/eller
20 min
etablering av pensjonistgruppe på Vestlandet
Sekretariatet har mottatt en forespørsel fra et pensjonistmedlem som ber om at det
opprettes en egen seksjon for pensjonistene, alternativt at det etableres en
pensjonistgruppe på Vestlandet.
Styret tar stilling til forespørselen og eventuell videre prosess.
Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren
Brev fra Sverre Kvilhaug datert 5.2.2020
Saksfremlegg til sak 6/18
Saksfremlegg til sak 98/17

Forslag
til vedtak:
Sak 34/20

Formuleres i styremøtet.
Vedtektsendringer – JF-Student
Leder av JF-Student redegjør for forslag til vedtektsendringer.
Reviderte vedtekter legges frem for hovedstyret til godkjenning.

10 min

Vedlegg:
Gjeldende vedtekter for JF-Student
Forslag til endringer i vedtektene for JF-Student
Forslag
til vedtak:
Sak 35/20

Forslag
til vedtak:
Sak 36/20

Vedtektene godkjennes i tråd med forslaget.
Planlegging av styresamling i Trondheim
Styret diskuterer rammene og programmet for styresamlingen i Trondheim.

20 min

Formuleres i styremøtet.
Fastsetting av styremøter høsten 2020
Styret beslutter tidspunkt for styremøter og styresamling høsten 2020.

15 min

Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren
Forslag
til vedtak:

Sak 37/20

Formuleres i styremøtet.

Eventuelt
1. Kandidat til sjefskurs ved FHS
10 min
Sverre Bromander har sendt inn forslag til kandidat til sjefskurs nr. 25 ved Forsvarets
Høgskole.
Styret tar stilling til om kandidaten skal fremmes overfor Akademikerne. Fristen er 28.
februar.
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Vedlegg:
Søknad om deltagelse ved FHS
CV
Forslag
til vedtak:

Formuleres i styremøtet.
2. Spørsmål om partshjelp
10 min
Delta og Fagforbundet har tatt ut stevning for Arbeidsretten. Saken dreier seg om
ansattes arbeidstid etter at flere kommuner med ulike arbeidstidsordninger har blitt
slått sammen.
Hovedstyret tar stilling til om Juristforbundet skal erklære partshjelp og at denne utøves
ved å gi fullmakt til Akademikerne.
Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren
Tvisteprotokoll mellom KS og Juristforbundet

Forslag
til vedtak:

Formuleres i styremøtet.

Informasjonssaker
Sak 38/29

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren informerer om status i JUS.

10 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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