Til hovedstyret

Protokoll
fra
hovedstyremøte 10/2018
Det ble avholdt styremøte på Quality Airport Hotel Gardermoen, 1. november 2018 fra kl. 13.00 – 17.30

Til stede
fra hovedstyret

Curt A. Lier, Susanne Eliassen, Frank Grønås, Karoline Dystebakken, Sverre
Bromander, Tor Egil Viblemo, Pascual Strømsnæs, Bernt Almbakk (vara), Wiggo
Storhaug Larssen og Annette Narverud

Forfall:

Marta T. Slinde og Benedicte Gram‐Knutsen

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød

Trond Vegard Sagen Eriksen og Ragnhild Bø Raugland var til stede fra kl. 16.30 – 17.30 som ledd i
forberedelsene av sakene til Landsmøtet.
Dagsorden
Sak 152/18

Protokoll fra hovedstyremøte 9/2018
Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer på e‐post 24.10.
Innsendte merknader fremgår av utkast til protokoll.
Det fremkom ikke ytterligere merknader til protokollen under møtet.

Vedtak

Styret sluttet seg til de innsendte merknadene og godkjente protokollen.

Sak 153/18

Gjennomgang av sakene til Landsmøte
Styret ble presentert for en problemstilling knyttet til seksjonenes valg av delegater og
drøftet dette. Styret besluttet at den mest hensiktsmessige måten å håndtere saken på
var at seksjonene gjennomførte bilaterale samtaler. Eventuelle gjenstående utrygghet
må avklares. Styret gikk deretter gjennom alle sakene som hovedstyret skal legge frem
på Landsmøtet, samt voteringsmetodikk ved personvalg, bruk av prøvevoteringer,
voteringsrekkefølge mm.
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Vedtak

Åsne Julsrud og Thale Blanck Torkildsen foreslås til å undertegne protokollen.

Sak 154/18

Eventuelt
Nr. 1 Søknad om medlemskap på særskilt grunnlag
Sekretariatet har mottatt søknad om medlemskap fra
Etter gjeldende regler må søknad om medlemskap fra søker med utenlandsk juridisk
utdanning, som av NOKUT ikke godkjennes som likeverdig med norsk utdanning,
behandles av hovedstyret.
Ut fra en samlet vurdering og ut fra tidligere praksis anbefalte sekretariatet at søknad
om medlemskap i Juristforbundet innvilges.

Vedtak

Søkeren tas opp som medlem i Juristforbundet.

Vedtak

Nr. 2 Vedtekter for JF‐Stat
Sverre Bromander redegjorde for endringene i seksjonens vedtekter som ble vedtatt på
JF‐Stat sitt årsmøte 27.9.2018.
Styret godkjenner endringene i tråd med forslaget, men påpeker at det ved neste
årsmøte må tas inn en bestemmelse om at vedtektsendringer forutsetter 2/3 flertall.
Nr. 3 Endringer i retningslinjene for humanitært engasjement
Hovedstyret vedtok i styremøte endring i retningslinjene for humanitært engasjement.
Avsetningen til dette formålet for den kommende perioden ble ved en feiltagelse satt
for lavt. Det riktige angivelsen skal være inntil 1 %, ikke inntil 1 promille.

Vedtak

Sekretariatet foretar nødvendig rettelser i retningslinjene for humanitært engasjement.
Nr. 4 Søknad om slutthonorar fra avtroppende president
Presidenten redegjorde og argumenterte for søknaden om slutthonorar. Han forlot
deretter styrerommet og overlot møteledelsen til visepresidenten.
Styret drøftet saken. Dommerforeningen og JF‐Privat fastholdt sitt prinsipielle syn, ref.
tidligere styrevedtak.

Vedtak

Hovedstyret holder fast ved at søknaden må legges frem og behandles av Landsmøtet.
Styret innstiller på at søknaden innvilges.
Nr. 5 Informasjon fra presidenten om endring av innstilling til nestleder i
Akademikerne Næring
Presidenten orienterte om at han var blitt kontaktet av lederen i Legeforeningen
vedrørende nestledervervet i Akademikerne Næring og at han etter å ha konferert med
lederen i JF‐Privat, fant det riktig å trekke Juristforbundets kandidat til nestledervervet.
Lederen av JF‐Privat sluttet seg til denne konklusjonen, situasjonen tatt i betraktning, til
tross for at seksjonen har satset mye på medlemmer i næringslivet.

Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
12.11.2018
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