Til hovedstyret i Norges Juristforbund
Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud
JUS v/daglig leder
Seksjonsstyrene
Oslo 30.11. 2016
Protokoll
fra
styremøte 10/2016
Det ble avholdt styremøte på Thon Hotell Arena, Lillestrøm
Til stede
Fra hovedstyret:

Curt A Lier, Erik Warberg, Susanne Eliassen, Sverre Bromander, Ingjerd
Thune, Lars Marius Heggberget, Tiril Selvig Larsen (vara), Jørn Henry
Hammer, Inger Kjersti Dørstad og Anne Sophie Juel

Forfall:

Christian Zimmermann og Mathilde Nerland Lie

Fra sekretariatet:

Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølsrød

Møteledere til representantskapsmøte: Trond Vegard Sagen Eriksen og Ragnhild Bø Raugland

Dagsorden
Vedtakssaker
Sak 104/16 Protokoll fra hovedstyremøte 9/2016
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 08.11.2016.
Det ble påpekt at vedlegg fra JF-P (forslag til vedtektsendringer) til utsendt
utkast til protokoll, ikke skal være en del av protokollen, men legges inn som
saksdokument til hovedstyrets behandling.
Forslag
til vedtak:
Sak 105/16

Protokollen godkjennes.
Gjennomgang av dagsorden til Representantskapet
Styret gikk gjennom dagsorden og diskuterte blant annet rekkefølgen på sakene,
hvordan sakene skal presenteres, stemmeregler osv.
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Presidenten tok deretter opp spørsmålet om tidspunkt for innføring av eventuell
kontingent for studentmedlemmer og redegjorde for årsaken til at kontingent bør
innføres først fra 1.8.2017.
Ansattes representant, Anne Sophie Juel, informerte om at det i et allmøte med
de ansatte var besluttet at ansatte ikke ønsket stemmerett i hovedstyret. Årsaken
var først og fremst at ansatte ikke finner det riktig å skulle ta del i
Juristforbundets politiske beslutninger. Det ble i tillegg understreket at ansatte
syns dagens representasjon fungerer bra.
Styret ønsket en endring i vedtektenes § 3-5-1, 7. ledd som omhandler
seksjonenes adgang til å utpeke en observatør til hovedstyret dersom leder og
begge varamedlemmer fratrer styret i perioden. Uklart hvorvidt det er adgang til
å supplere hovedstyret og gi nye styremedlemmer fullverdig status i styret uten at
dette stadfestestet av representantskapet.
Forslag
til vedtak:

Styrets forslag om innføring av kontingent for studentene gis virkning fra
1.8.2017.
Hovedstyret trekker forslaget om å innføre stemmerett for ansattes representant.
Styret ber sekretariatet undersøke de formelle sidene knyttet til supplering av
styremedlemmer og eventuelt formulere forslag til ny tekst til vedtektenes punkt
3-5-1.

Sak 106 /16 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Evaluering av dagens møte
Det ble ikke foretatt evaluering av styremøtet.

30.11.2016
Mette-Sofie Kjølsrød
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