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Til hovedstyret 

 

                  Dato: 23. mai 2018 

Innkalling 
til 

styremøte 5/2018 
 
 

 
Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus kl. 10.00 onsdag 30. mai 2018.  
Møtet antas å være ferdig innen kl. 16.00. 
 
Forfall til møtet bes meldt snarest. 
 
 
Dagsorden 
                   Tidsestimat 
 
Sak 71/18 Presidenten                        

Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitet                                15 min 
 

Akademikerne                                           20 min 
- Referat fra styremøte i Akademikerne 9.5.18 
- Kandidater til styret og valgkomité 
- Frist for å fremme saker til rådsmøte               

             
 
Sak 72/18 Generalsekretæren                                                      20 min 

Orientering om aktuelle prosjekter, tiltak og løpende drift i sekretariatet samt  
- Etablering av tilbud om privat pensjonspareordning til medlemmene 
- Akademikerne + 

         
 
Sak 73/18 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 
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  JF-Dommerforeningen        10 min 
 
  JF-Student         10 min 
 
 
Vedtakssaker 
 
Sak 74/18 Protokoll fra hovedstyremøte 4/2018 10 min 

Utkast til protokoll ble sendt styret 7.5. med frist for å sende inn merknader 
15.5.Innsendte merknader fremgår av vedlegg.  

   
Forslag 
til vedtak: Protokollen godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 75/18 Ny offentlig tjenestepensjon – beslutning     20 min 

Hovedsammenslutningene og KMD ble etter lange forhandlinger enige om et forslag til 
ny offentlig tjenestepensjon lørdag 3. mars. Hovedsammenslutningene skal, etter å ha 
behandlet problemstillingen organisatorisk, avgi sitt endelige svar til KMD 1. juli.    
 
Hovedstyret fikk utkast til avtale tilsendt samme dag som den ble inngått og har også 
fått en nærmere gjennomgang av avtalens innhold av forhandlingsleder for 
Akademikerne-Stat, Anders Kvam.  
 
Det ble i hovedstyremøte 3/18 vedtatt at saken settes på dagsorden i styremøte 5/18 
for endelig beslutning og at den enkelte seksjon i Juristforbundet selv avgjør hvordan de 
ønsker å behandle saken i egen seksjon. 

 
 
Forslag  
til vedtak: Formuleres i styremøtet. 
 
 
Sak 76/18 Forslag til modeller for fastsetting av godtgjørelse til presidenten  30 min 

Styret vurderer å legge frem forslag overfor Landsmøte om endring av modell for 
fastsetting av godtgjørelse for valgt leder ved tiltredelse og for prosess og 
beslutningsmyndighet knyttet til den årlige justeringen av godtgjørelsen.  
Sekretariatet ble i styremøte 2/18 sak 26, bedt om å legge frem forslag til modeller.  
 
Styret drøfter problemstillingene og beslutter hvilke forslag som eventuelt skal fremmes 
overfor Landsmøte.  

 
Forslag  
til vedtak: Formuleres i styremøte 
 
Sak 77/18 Føring av protokoll fra landsmøtene      20 min 

Styret ga i styremøte 2/18, sak 26, sekretariatet i oppgave å sette opp et notat som 
klargjør hvordan protokollene fra landsmøtene bør utformes.  
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Styret drøfter sekretariatets forslag.  
 
Forslag  
til vedtak: Formuleres i styremøte 
 
 
Sak 78/18 Godkjenning av reviderte vedtekter i JF-S Mattilsynet    20 min 
 Leder av JF-Stat redegjør for forslag til endringer.  
 
Forslag  
til vedtak   Formuleres i styremøte 
 
 
Sak 79/18 Oversikt over Juristforbundets medlemskap i internasjonale organisasjoner 15 min 
  Sak utsatt fra styremøte 4/18, sak 68 
   
 
Forslag  
til vedtak Formuleres i styremøte 
 
 
 
Sak 80/18 Eventuelt 
 
 
 
Informasjonssaker 
 
Sak 81/17 Orientering om aktuelle høringer 

 Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol. 
   
Sak 82/17 Informasjon fra JUS 
  Generalsekretæren informerer om status i JUS. 
 
 
Med vennlig hilsen 

      
Curt A Lier      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.  
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