Til hovedstyret

Dato: 13. juni 2018

Innkalling
til
styremøte 6/2018
Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus onsdag 20. juni 2018. Møtet starter kl. 10.00 og
antas å vare til kl. 17.00.
Forfall til møtet bes meldt snarest.
Sak 97/17 vil bli lagt frem kl. 12.30 iht. avtale.
Dagsorden
Sak 83/18

Tidsestimat
Presidenten
Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitet
Vedlegg:
Oversikt over aktivitet i juni

15 min

Akademikerne

10 min

Sak 84/18

Generalsekretæren
Orientering om medlemstall, økonomi, aktiviteter i sekretariatet mm
Vedlegg:
Oppdatert oversikt fra bank- og forsikring

20 min

Sak 85/18

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

30 min

JF-Stat
JF-Privat
JF-Kommune
JF-Dommerforeningen
JF-Student

Norges Juristforbund
Juristenes Hus
Kristian Augusts gate 9
0164 Oslo

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

1/4

Vedtakssaker
Sak 86/18

Forslag
til vedtak:
Sak 87/18

Forslag
til vedtak
Sak 88/18

Forslag
til vedtak
Sak 89/18

Forslag
til vedtak
Sak 90/18

Forslag
til vedtak

Protokoll fra hovedstyremøte 5/2018
10 min
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 6. juni med frist for å sende inn
merknader var 13. juni.
Innsendte merknader fremgår av vedlegg.
Vedlegg:
Utkast til protokoll fra styremøte 5/18
Protokollen godkjennes
Etablering av forsikringskontor - Akademikerne +
20 min
Generalsekretæren informerer om status. Uklart per dags dato om det også vil bli lagt
frem forslag til vedtak.
Formuleres i styremøte
Juristenes Hus
10 min
Generalsekretæren informerer om status. Uklart per dags dato om det også vil bli lagt
frem punkter til beslutning.
Formuleres i styremøte
Rapport fra arbeidsgruppen – «Visepresidentutvalget»
30 min
Arbeidsgruppen skal legge frem rapporten direkte for landsmøte i november
2018. Rapporten ble sendt på høring til seksjonene med svarfrist 15. juni. Sekretariatet
har per dags dato mottatt svar fra Dommerforeningen.
Styret tar stilling til om det skal legges frem en innstilling til landsmøte fra hovedstyret.
Vedlegg:
Rapporten fra arbeidsgruppen
Høringssvar fra Dommerforeningen
Formuleres i styremøte
Forslag til endringer i desisjonskomitéens rolle og oppgaver
45 min
Styret drøfter forslag til endringer i desisjonskomitéens rolle og oppgaver med
utgangspunkt i saksfremlegg fra generalsekretæren.
Styret beslutter hvilke forslag som eventuelt skal legges frem for landsmøte.
Forslag til vedtektsendringer som følge av styrets beslutning, vil bli lagt frem for
hovedstyret i møte 7/18.
Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren
Formuleres i styremøte
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Sak 91/18

Forslag
til vedtak
Sak 92/18

Forslag
til vedta
Sak 93/18

Forslag
til vedtak
Sak 94/18

Forslag
til vedtak
Sak 95/18

Pensjonistenes organisatoriske tilknytning
30 min
Styret vurderer alternative tilknytningsformer for pensjonistmedlemmene, ref. vedtak i
sak 59/18.
Forslag til vedtektsendringer som følge av styrets beslutning, vil bli lagt frem for
hovedstyret i møte 7/18.
Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren
Formuleres i styremøte
Modeller for fastsetting av godtgjørelse og årlig justering for president
30 min
Saken ble utsatt i styremøte 5/18 for å gi seksjonene tilstrekkelig tid til å diskutere
problemstillingen, ref. vedtak i sak 76/18.
Styret drøfter saken og vedtar hvilke forslag som skal legges frem for landsmøte.
Forslag til vedtektsendringer som følge av styrets beslutning, vil bli lagt frem for
hovedstyret i møte 7/18.
Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren til styremøte 5/18
Saksfremlegg fra generalsekretæren
Retningslinjer for valgt president
Formuleres i styremøte
Prinsipiell diskusjon om lønnsfastsetting og uavhengighet for embedsmenn 30 min
utnevnt i statsråd
Eks: fylkesnemndslederne for sosiale saker, nemndlederne i UNE og rettsmedlemmene i
Trygderetten.
Saken forberedes og presenteres av JF-S
Vedlegg:
Argumenter for lik avlønning
Formuleres i styremøte
Lokalvedtekter for Dommerforeningen
20 min
Styret i Dommerforeningen har utarbeidet standardvedtekter for foreninger underlagt
seksjonen. Vedtektene legges frem for godkjenning av hovedstyret.
Leder av Dommerforeningen redegjør for forslaget i styremøte.
Vedlegg:
Forslag til vedtekter
Formuleres i styremøte
Vedtekter for Oslo kommunes juristforening
15 min
Endrede vedtekter for Oslo Kommunes Juristforening (OKJ) legges frem for hovedstyret
til godkjenning. Saken er behandlet på årsmøtet i OKJ der det ble vedtatt. Saken er også
behandlet i seksjonsstyret i Juristforbundet-Kommune som støtter forslaget.
Vedlegg:
Gjeldende vedtekter for OKJ
Notat om revisjon av vedtektene
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Forslag
til vedtak
Sak 96/18

Forslag
til vedtak:
Sak 97/18

Formuleres i styremøte
Sak til landsmøte om JF sitt humanitære engasjement
20 min
Styret drøfter innretning og tildelingsprosess med utgangspunkt i saksfremlegg fra
generalsekretæren og tar stilling til hvilke forslag som eventuelt skal legges frem for
landsmøte.
Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren
Formuleres i styremøtet
Eventuelt

Informasjonssaker
Sak 98/18

Gjennomgang av samfunnsundersøkelsen
Respons analyse går gjennom funnene fra samfunnsundersøkelsen.
Saken vil iht. avtale bli presentert kl. 12.30.

Sak 99/17

Orientering om aktuelle høringer
Oppdatert høringsoversikt ligger i Admincontrol.

Sak 100/17

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren informerer om status i JUS.

30 min

Med vennlig hilsen

Curt A Lier
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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