Protokoll fra
Hovedstyremøte 11/2020
Det ble avholdt hovedstyremøte på Clarion Hotell The Hub torsdag 5. november 2020. Noen av
styremedlemmene deltok digitalt. Møtet varte fra kl. 11.00 – 17.30.
Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Anette Fjeld, Lars Marius Heggberget (sakene
176 og 177) Karoline Dystebakken, Sverre Bromander, Benedicte Gram‐Knutsen,
Kirsten Bleskestad (siste del av sak 175), Tor Egil Viblemo, Sondre Kristoffer
Karlsen Lie og Hanne Eie Sudland.

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød.
Mona Sanden Olivier var til stede under sak 177.

Inviterte

Forslag til møteleder, Trond Vegard Sagen Eriksen.
Forslag til varamøteleder, Ragnhild Bø Raugland.

Dagsorden
Sak 169/20

Presidenten og visepresidenten
Presidenten og visepresidenten hadde ingen særskilte orienteringspunkter til møtet,
men presidenten nevnte kort at han var påmeldt høringen i Stortinget om ny
domstolstruktur, men at det pga stor pågang var behov for å frigjøre plassen.
Dommerforeningen var til stede.

Sak 170/20

Generalsekretæren
Generalsekretæren orienterte kort om status i arbeidet med å etablere nytt
samhandlingsverktøy for tillitsvalgte, ref. sak 159, styremøte 10/20. Det har vært
avholdt møte med leverandørene som nå skal bruke et par uker til å sette opp et forslag
til gjennomføring av prosjekt, kostnadsestimat og fremdriftsplan. Deretter vil det bli
innledet en dialog mellom leverandørene og Juristforbundet.
Hovedstyret vil få fremlagt en plan for prosjektet i styremøtet 10.12.

Sak 171/20

Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander orienterte om:
‐ Forberedelser til og gjennomføring av lønnsforhandlingene har høyt fokus og tar en
del tid.
‐ Styret har også jobbet en del med forberedelsene til Landsmøtet.

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

JF‐Privat
Tor Egil Viblemo orienterte om:
‐ Styret jobber med planleggingen av årsmøtet i seksjonen som skal være 18.11.
Møtet avholdes digitalt. Erfaringer ifm den digitale gjennomføringen vil bli delt med
de andre seksjonslederne.
JF‐Kommune
Benedicte Gram‐Knutsen orienterte om:
‐ Det har vært et nytt møte med Try reklamebyrå i dag vedrørende
kommuneprosjektet hvor Hanne Eie Sudland, Jan Lindgren og hun selv deltok. Det
er berammet nytt møte neste uke, men det er foreløpig ikke inngått bindende
avtale med selskapet.
JF‐Dommerforeningen
Dommerforeningens representant var ikke til stede.
JF‐Student
Sondre Kristoffer Karlsen Lie informerte om:
‐ Økt aktivitet på sosiale media
‐ Det skal gjennomføres valg av fakultetsstyrene i løpet av november.
‐ Et planlagt arrangement i Tromsø vil antagelig bli avlyst pga. Corona‐19.
‐ Seksjonen har hatt møte med den nyansatte analyseressursen i sekretariatet om
mulig oppfølging av aktuell sak/undersøkelse for studentene.
Sak 172/20

Orientering om aktuelle høringer
Presidenten ønsket å komme nærmere tilbake til høringene i et senere møte, men
nevnte at delutredning II fra Domstolkommisjonen er sendt på høring. Det er et
omfattende høringsdokument (hele NOU’en) så det foreslås å sette ned ulike team som
kan se på ulike deler av dokumentet. Høringsfristen er i mars 2021.

Vedtakssaker

Sak 173/20

Protokoll fra hovedstyremøte 10/2020
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 30.10.
Styret hadde ingen merknader til utkast til protokoll.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 174/20

Arbeidsgruppen nedsatt på det ekstraordinære landsmøtet 2019 ‐ rapport
Sverre Bromander redegjorde kort dokumentene som er lagt ved saken til landsmøtet
og gikk deretter gjennom hovedpunktene i rapporten og de tiltakene som legges frem til
behandling på landsmøtet.
Det ble påpekt at det er enighet i gruppen om at det skal foretas en endring i ordlyden i
punkt 2 slik at det foreslås ansettelse av inntil tre personer. Dette vil bli presisert
overfor landsmøtet.
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Vedtak:

Hovedstyret tar forslag til tiltak til orientering.

Sak 175/20

Gjennomgang av landsmøtesakene
Styret gikk gjennom sakene til landsmøtet sammen med den foreslåtte møteledelsen;
Trond Vegard Sagen Eriksen og Ragnhild Bø Raugland.
Kjøreplanen for ordstyrer, saksrekkefølge, forretningsorden og voteringsrekkefølge ble
gjennomgått og diskutert. Det materielle innholdet i noen av sakene ble likeledes
drøftet og det ble påpekt at det i noen av hovedstyrets saker ikke er fremmet klare
forslag til vedtak. Styret besluttet at de angjeldende sakene tas til behandling i etterkant
av gjennomgangen med møteledelsen.
Trond Vegard Sagen Eriksen og Ragnhild Bø Raugland fratrådte styremøtet.
Sak 17 Honorering av tillitsvalgte
Hovedstyret støtter at det åpnes for å gi honorar til tillitsvalgte i tråd med
arbeidsgruppens forslag. Styret drøftet deretter hvilket nivå godtgjørelsen burde ligge
på samt hvorvidt honorar skal gis per møte eller på timesbasis.

Vedtak:

Styret anbefaler at landsmøtet treffer vedtak i tråd med arbeidsgruppens forslag.
Hovedstyret foreslås at nivået på honoraret settes til NOK 1060 pr møte.
Sak 18 Feriepenger
Presidenten, visepresidenten og leder av JF‐Stat forlot styremøtet.
Benedicte Gram‐Knutsen overtok møteledelsen.
Styret drøftet innholdet i notatet og de prinsipielle sidene som saken reiser. Styret
mener det er riktig at saken legges frem for landsmøtet i og med at det er landsmøtet
som har fastsatt godtgjørelsen for presidenten og visepresidenten, men kan ikke stille
seg bak notatet som sådan.

Vedtak:

Hovedstyret ber landsmøtet ta stilling til spørsmålet om innføring av feriepenger uten at
det legge frem forslag til vedtak i saken fra hovedstyrets side.
Hovedstyrets forslag til leder av valgkomitéen
Styret drøftet forslag til kandidater.
Presidenten forespør kandidatene i den rekkefølge hovedstyret besluttet.

Vedtak:

Presidenten forespør den/de aktuelle kandidaten(e).

Sak 176/20

Forslag til hovedstyremøte i november
Presidenten ønsket at det berammes et hovedstyremøte i november og foreslo 24., 25.
eller 26. Hovedstyret sluttet opp om 24. november.
Hovedstyrets møter vil være digitale i overskuelig fremtid.

Vedtak:

Det avholdes digitalt styremøte 24. november.

Sak 177/20

Gjennomføring av arrangement – Covid19
Presidenten innledet og informerte blant annet om hvilke arrangement som er nær
forestående og påpekte kort noen av de viktigste vurderingstemaene som situasjonen
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reiser. Han ga deretter ordet til Mona Sanden Olivier som er sekretariatets
smittevernansvarlig for Juristkongressen som skal avholdes 19.‐20. november.
Hun informerte styret om gjeldende smittevernregler både nasjonalt og lokalt for Oslo
samt hvilke tiltak og rutiner som er planlagt for at Kongressen skal kunne gjennomføres
trygt og i tråd med alle råd og smitteverntiltak.
Styret drøftet ulike sider ved saken og kom til at det i lys av smitteutviklingen den
senere tiden, usikkerheten mtp. deltagelse og behov for forutsigbarhet både for
deltagere, forelesere og arrangører, var riktig å avlyse alle fysiske møteplasser selv om
det er lagt opp til gode rutiner og smitteverntiltak. Det ble understreket at det er
ønskelig at alle fagsporene på Kongressen tilbys digital.
Tillitsvalgtkurs, lokale nettverksmøter og andre fysiske arrangement avlyses eller
utsettes også, og søkes gjennomført digitalt så langt det er mulig.
Særlig om landsmøtet 6.‐7.november
De nye smitteverntiltakene som ble innført i Oslo på morgenen rett i forkant av
hovedstyrets møte, vil få betydning for gjennomføringen av landsmøtet i det det kun er
tillatt med 50 personer på samme arrangement når stolene ikke er fastmontert.
Hovedstyret besluttet at alle seksjonslederne skulle søke å begrense deltagelsen fra
egne seksjoner i størst mulig grad. Hovedstyret tok pause i møtet for at seksjonslederne
skulle kunne gi beskjed til delegasjonene.
Hovedstyret konkluderte videre med at tilbudet om middag på hotellet opprettholdes
for de som er fysisk til stede, men at det også vil bli dekket bespising etter regning for de
som ønsker en annen løsning.
Tor Egil Viblemo foreslo at seksjonens forslag til endring i vedtektenes §3‐1 flyttes frem
på dagsorden til landsmøtet slik at dette blir første sak på dagsorden.
Hovedstyret sluttet seg til dette forslaget.
Vedtak:

Alle fysiske arrangement avlyses til 1. februar 2021. Det foretas en ny vurdering i løpet
av januar 2021. Det sendes/legges ut en henstilling til alle medlemmer, foreninger og
utvalg om at også de avlyser alle fysiske arrangement.

Referent:
Mette‐Sofie Kjølsrød
12.11.2020
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