Til hovedstyret i Norges Juristforbund
Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud
JUS v/daglig leder
Seksjonsstyrene

Oslo 2. oktober 2016

Protokoll
fra
styremøte 8/2016
Det ble avholdt styremøte i Edinburgh torsdag 29. oktober fra kl. 13.00 – 15.15
Til stede
Fra hovedstyret:

Curt A Lier, Erik Warberg, Susanne Eliassen, Frank Grønås, Sverre
Bromander, Ingjerd Thune, Mathilde Nerland Lie, Jørn Henry Hammer,
Inger Kjersti Dørstad og Ann Sophie Juel.

Forfall:

Christian Zimmermann.

Fra sekretariatet:

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød.

Erik Warberg ledet møtet.
Dagsorden
Vedtakssaker
Sak 82/16

Protokoll fra hovedstyremøte 7/2016
Innsendte merknader til sakene 71 og 76 ble forklart og diskutert.
Sak 71/16: Ønske om presisering i vedtaket til sak 63/16 om at styret ba
sekretariatet utarbeide og legge frem revidert utkast til mal for budsjettsøknad til
kommende styremøte.
Sak 76/16: Presisering av protokollmerknad.
Styret sluttet seg til merknadene.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent med ovennevnte endringer.
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Sak 83/16

Forberedelse til representantskapsmøte 25. – 26. november 2016
Styret gikk gjennom programmet for det ordinære representantskapsmøtet
25. og 26. november, herunder dagsorden, rekkefølge på sakene samt prosess
og forberedelser.
Styret ser det som viktig at representantskapet gis tilstrekkelig tid til å diskutere
forslagene i organisasjonsutvalgets rapport før det eventuelt fattes vedtak om
endringer.
Styret diskuterte deretter eventuelle behov for endringer i vedtektene med
utgangspunkt i sekretariatets notat, vedlegg 2c.

Vedtak:

Organisasjonsutvalgets rapport skal være første sak på dagsordenen etter at
representantskapsmøtet er konstituert. Vedtektsendringene settes på
dagsordenen 26. november. Prinsipprogrammet behandles første dag hvis tiden
tillater det. Øvrige saker settes på dagsordenen lørdag 26. Valg foretas etter at
representantskapet har behandlet forslag til endringer i vedtektene.
Styret vedtok å fremme følgende forslag til vedtektsendringer:
 Det innføres kontingent for studentene på kr 300 pr år.
 Øvre grense for studentmedlemskap settes til 8 år
 Det legges ikke inn et generelt dokumentasjonskrav for reelle studier,
men det gis anledning til å be om dokumentasjon på at man studerer når
tjenester etterspørres.
 Det er en forutsetning at studentene følger et bachelorløp for å kvalifisere
for opptak.
 Det tas inn en bestemmelse i vedtektenes § 2-3 e om at utestående
kontingent skal betales før gjeninnmelding.
 Utmeldingstidspunktene endres slik at medlemskapet kan sies opp med
en oppsigelsestid på 1 mnd. Oppsigelsestiden løper fra den første i
måneden etter at oppsigelsen har funnet sted.
 Kontingenten kan økes med 2 % pr år i tillegg til KPI justering, inntil
kontingenten er på kr 5000 pr. år
Karenstiden i § 2-3 d opprettholdes.
Det gjøres ikke endringer i studentenes tilgang på advokatbistand.
Sekretariatet utarbeider forslag til endringer i vedtektene basert både på
organisasjonsutvalgets rapport og på hovedstyrets innstillinger/forslag til
endringer.
Sekretariatet setter også opp forslag til øvrige vedtektsendringer i tråd med
hovedstyrets diskusjoner.
Utkastene legges frem for styret i styremøte 26. oktober.
Styret ber sekretariatet utarbeide dokumenter som foreslått i vedlegg 2b.
Sekretariatet utarbeider spilleregler/forretningsorden for representantskapsmøter
i samarbeid med Susanne Eliassen og foreslått møteleder. Det legges frem et
konsept for styret på styremøtet i oktober.
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Sak 84/16

Mål og prioriteringer for 2017
Styret realitetsbehandlet ikke saken grunnet tidsnød.
Det ble imidlertid uttrykt støtte til sekretariatets reviderte mal for budsjettsøknad.
Styret understreket betydningen av at seksjonene gjør et grundig arbeid før
søknaden sendes til hovedstyret for behandling. Seksjonenes behov for
økonomisk støtte til drift, tiltak og prosjekter skal vurderes opp mot
Juristforbundets formål og prinsipprogram.

Vedtak:

Det tas inn et punkt i malen hvor seksjoner og foreninger skal fylle inn hvordan
tiltakene og prosjektene det søkes om midler til, bidrar til oppnåelse av
Juristforbundets felles mål.
Sekretariatet sender revidert budsjettbrev og mal til seksjonene som har
ansvaret for gode prosesser, vurderinger og prioriteringer i egen seksjon før
søknaden legges frem for hovedstyret.

Sak 85/16

Valg av leder og nestleder i Akademikernes forhandlings- og
samarbeidsutvalg
I forbindelse med denne saken ble også presidentens kandidatur til ledervervet i
Akademikerne og deltagelse på Akademikernes rådsmøte diskutert. For vedtak,
se sak 92/16.

Vedtak:

Juristforbundet fremmer Erik Graff som kandidat til nestledervervet i
Akademikerne-K.

Sak 86/16

Plan for innføring av månedlig betaling av kontingent
Jf sak 58/16

Magne Skram Hegerberg redegjorde for sekretariatets fremlagte plan for
gjennomføring av månedlig betaling av kontingent.
Det er hovedstyrets mål at alle medlemmer skal betale kontingent månedlig.
Endringen må innføres i ulike etapper.
Vedtak:

Det innføres månedlig betaling av kontingent fra 1.1.2017 for alle medlemmer
som har avtalegiro. Det gjennomføres en kampanje med målsetting om å få flest
mulig medlemmer over på avtalegiro våren 2017. Det innføres gebyr på
papirfaktura pr 1.1.2017 og tilsvarende for faktura tilsendt pr e-post så snart det
er teknisk mulig. Det innføres ikke gebyr for e-faktura. Det innføres månedlig
innbetaling for alle medlemmer med unntak av studentene, pensjonistene og de
som får kontingenten betalt av arbeidsgiver, så snart en løsning med e-post
faktura er på plass.

Sak 87/16

Policydokument om delingsøkonomiens arbeidsmarked (Akademikerne)

Vedtak:

Saken ble ikke behandlet.
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Informasjonssaker
Alle informasjonssakene ble utsatt.
Sak 88/16

Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging
Orientering fra
 Presidenten

Generalsekretæren

Sak 89/16

Orientering om aktuelle høringer
Oversikt over innkomne høringer var vedlagt.

Sak 90/16

Nytt fra seksjonene
Orientering fra representantene for seksjonene.

Sak 91/16

Informasjon fra JUS
Orientering om status i JUS.

Sak 92/16

Eventuelt
Presidenten orienterte om status mht ledervervet i Akademikerne.
Styret ga uttrykk for misnøye med prosessen og hvilke kriterier valgkomitéen
synes å vektlegge. Styret ønsker å meddele dette skriftlig til valgkomitéen.
Styret diskuterte deretter hvem som skal representere Juristforbundet på
Akademikernes rådsmøte 27. oktober 2016.

Vedtak:

Erik Warberg utformer utkast til brev til valgkomitéen i Akademikerne. Brevet
forelegges styrets medlemmer pr e-post før utsendelse.
Erik Warberg og Sverre Bromander deltar på rådsmøte på vegne av
Juristforbundet.

Politisk/strategisk diskusjonssak

Evaluering av dagens møte

02.10.2016
Mette-Sofie Kjølsrød
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