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Til hovedstyret 

                       Dato: 21.2.2018 

 

Innkalling 
til 

styremøte 2/2018              
 
 

 

Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus onsdag 28. februar 2018. Møterom 
Lillevik. 
 
Forfall til møtet bes meldt snarest. 
 
 
 
Dagsorden 
               Tidsestimat 
 
Sak 18/18 Presidenten                        

1. Gjennomgang av evalueringene fra styremøte 1/18              5 min 
 

2. Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitet                     15 min 

 
3. Akademikerne                             5 min 
                       

 
Sak 19/18 Generalsekretæren                                                15 min 

Orientering om aktuelle prosjekter, tiltak og løpende drift i sekretariatet.  
  
       
Sak 20/18 Seksjonene 

Seksjonene tar opp saker av betydning for seksjonen og hovedstyret og     
orienterer om aktiviteten i seksjonen. 

 
  JF-Stat         10 min 
           
  JF-Privat         10 min 
 
  JF-Kommune         10 min 
 
  JF-Dommerforeningen       10 min 
 
  JF-Student         10 min 
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Vedtakssaker 
 
 

Sak 21/18 Protokoll fra hovedstyremøte 1/2018     15 min 
 Utkast til protokoll ble sendt styret pr e-post 31.1. Susanne Eliassen  
sendte utkast til protokoll for sakene 5, 6 og 7 nr. 1 til styret 1.2.  
Innsendte merknader fra Jørn H. Hammer fremkommer av vedlegg.  

   

 
Forslag 
til vedtak: Protokollen godkjennes med de endringer som ble vedtatt i styremøte. 
 
 
Sak 22/18 Juristenes hus         30 min 
  Generalsekretæren redegjør for status og innstilling til vedtak.  
   
Forslag  
til vedtak Formuleres i styremøte 
 
 
Sak 23/18 Eget forsikringskontor i Akademikerregi? Spørsmålet om etablering              

av Akademikerne Pluss       30 min 
Styret fikk en presentasjon av de faktiske forholdene på styreseminaret 
23. januar og foretok en foreløpig drøftelse av saken.  
Generalsekretæren legger frem ytterligere beslutningsgrunnlag og forslag til 
vedtak. 

 

Forslag  
til vedtak Formuleres i styremøtet 
 
 
Sak 24/18 Tillitsvalgtprisen         10 min 
  Sekretariatet redegjør for saken.  

Styret tar stilling til forslag til retningslinjer for prisen, sammensetning av jury, 
hva prisen skal være mm.  

   
Forslag 
til vedtak Formuleres i styremøte 
 
Sak 25/17 Jury til rettssikkerhetsprisen      10 min 

Det vises til hovedstyrets behandling av saken i tidligere styremøter samt 
saksfremlegg fra sekretariatet.  
 

Forslag  
til vedtak: Formuleres i styremøte 
 
 
Sak 26/18 Forberedelse av oppgaver til landsmøte 2018   30 min 
  Juristforbundets første landsmøte skal avholdes på Quality Hotell Gardermoen  

3. november 2018. 
Styret tar stilling til hvilke saker som skal forberedes, hvem som skal være 
ansvarlig for oppgavene og når de skal være utført.  
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Sekretariatets forslag ligger vedlagt. 
  
Forslag  
til vedtak Formuleres i styremøte 
 
 
Sak 27/18 Desisjonskomitéens rolle og oppgaver    30 min 

Generalsekretæren redegjør for problemstillingen.  
Styret drøfter de ulike alternativene. Endringer i rolle, oppgaver og/eller 
innplassering i organisasjonen forutsetter vedtektsendringer. Hovedstyrets 
forslag fremmes overfor landsmøte.   

 

Forslag 
til vedtak Formuleres i styremøte 
 
 
Sak 28/18 Topptillitsvalgtkonferansen      15 min 

Styret diskuterer hvorvidt det fortsatt er behov for denne konferansen og 
hvordan den eventuelt skal innrettes for å øke interessen og deltagelsen.  
Et eventuelt forslag om nedleggelse forutsetter vedtektsendringer.  

   
 

Forslag 
til vedtak Formuleres i styremøte 
 
Sak 29/18 Akademikernes idégrunnlag      20 min 

Administrasjonen i Akademikerne har sendt et forslag til revidert  
idégrunnlag på høring til organisasjonene. Utkastet ble sendt på høring til 
seksjonene i Juristforbundet 4. januar med frist for innspill 16. februar.  
Det har kommet inn merknader og forslag fra Juristforbundet-K og 
Juristforbundet-Dommerforeningen. 
 
Hovedstyret går gjennom innspillene og beslutter hvilke endringsforslag som skal 
sendes Akademikerne.   
   

Forslag  
til vedtak: Formuleres i styremøtet 
 
 
Sak 30/18      Varslingsutvalg                                    10 min 

  Hovedstyret ba i styremøte 1/18 sekretariatet om å vurdere behovet for et  
                           varslingsutvalg i Juristforbundet samt eventuelt å legge frem forslag til 

                           sammensetning.  

Styret drøfter og fatter beslutning.  
 
Forslag  
til vedtak Formuleres i styremøte 
 
 
Sak 31/18 Retningslinjer mot seksuell trakassering    15 min 

Juristforbundet har, gjennom en medlemsundersøkelse til alle yrkesaktive 
medlemmer, kartlagt i hvilken grad medlemmene har vært utsatt for uønsket 
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seksuell oppmerksomhet. Endelig analyse av funnene i undersøkelsen vil være 
klar 26. februar.  
Sekretariatets forslag til retningslinjer mot seksuell trakassering ettersendes. 

   
 
Forslag 
til vedtak Formuleres i styremøte 
 
 
Sak 32/18 Permitteringsvarsel ifm streik – bruk av konfliktfondet  20 min 

Sekretariatet redegjør for saken. 
Hovedstyret tar stilling til om det kan gis økonomisk støtte fra forbundets 
konfliktfond til medlemmer som permitteres pga streik.  

 
Forslag  
til vedtak Formuleres i styremøte 
 
 
Sak 33/18 Forsvarets sjefskurs       5 min 

Juristforbundet har mottatt invitasjon fra Akademikerne til å fremme 
kandidater til Forsvarets sjefskurs nr. 21 for sivile. Kurset gjennomføres i 
tidsrommet 14. august – 2. november 2018 på Akershus festning i Oslo. 
Hovedstyret ble informert om fristen til å fremme kandidater i styremøte 1/2018, 
sak 15 nr. 2. 

 
Forslag  
Til vedtak Formuleres i styremøte 
 
 
Sak 34/18 Eventuelt 

1. Søknad om opptak på spesielle vilkår 
 
 

 
Informasjons-saker 
 
 

Sak 35/18 Orientering om aktuelle høringer     2 min 
 Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol. 

   
 

Sak 36/18 Informasjon fra JUS       2 min 
  Generalsekretæren informerer om status i JUS. 
 
 
Med vennlig hilsen 

      
Curt A Lier      Magne Skram Hegerberg 
president      generalsekretær 
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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=

