Protokoll fra
Hovedstyremøte 6/2020
Det ble avholdt digitalt styremøte onsdag 27. mai 2020 fra kl. 11.00 – 15.00

Til stede
fra hovedstyret

Håvard Holm, Katrine Bratteberg, Anette Fjeld, Karoline Dystebakken, Wiggo
Storhaug Larssen, Sverre Bromander, Tor Egil Viblemo, Sondre Kristoffer Karlsen
Lie og Hanne Eie Sudland.

Forfall

Lars Marius Heggberget og Benedicte Gram‐Knutsen

Fra sekretariatet

Magne Skram Hegerberg og Mette‐Sofie Kjølsrød
Jan Lindgren deltok underbehandlingen av sak

Gjester:

Joachim Benno, leder av Juristforbundets Tech‐forum
Ove Magnus Halkjær fra Lo media

Dagsorden
Sak 88/20

Presidenten og visepresidenten
Presidenten orienterte om at:
‐ han har formulert et utkast til uttalelse om ny domstolstruktur, særlig med henblikk
på siste dagers hendelser og vedtak i Stortinget. Innholdet i uttalelsen drøftes under
sak 92.
‐ økt fokus og oppføling av saker på sosiale medier og Linkedin har god effekt.
Visepresidenten orienterte om at:
‐ Det skal avholdes nytt møte i Akademikernes kunnskapsnettverk. Agendaen ble
sendt hovedstyrets medlemmer i forkant av styremøtet. Hun minnet om at det er
behov for at Juristforbundet vedtar en utdanningspolitikk.

Sak 89/20

Generalsekretæren
Jan Lindgren presenterte resultatene av Samfunnsundersøkelsen som ble gjennomført i
april 2020.
Funnene følges opp blant annet ved at det skriver artikler om ulike funn fra
undersøkelsen.
Presentasjonen legges i Admincontrol etter styremøtet.
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Sak 90/20

Seksjonene
JF‐Stat
Sverre Bromander orienterte om:
‐ Seksjonen ønsker å iverksette en vervekampanje, slik noen andre seksjoner også har
gjort. Det er ønskelig å se på mulige samarbeidsarenaer for fremtidige tiltak på
dette området.
‐ De ikke‐økonomiske kravene til hovedtariffoppgjøret er i ferd med å bli ferdigstilt.
Disse skal oversendes Akademikerne innen utgangen av måneden.
‐ Seksjonen skal ha en fysisk styresamling 10.‐11. juni.
‐ Styret jobber med tiltak for å øke synligheten blant medlemmer og tillitsvalgte.
Dette er særlig viktig nå som reisevirksomheten er redusert.
‐ Bromander har hatt et digitalt møte med Dommerfullmektigforeningen hvor han
også holdt et foredrag.
JF‐Privat
Tor Egil Viblemo orienterte om:
‐ Seksjonen hadde styremøte 26.5. Styret jobber blant annet med spørsmål knyttet
gjennomføring av digitale årsmøter, elektronisk votering og digitalisering av
tjenester til medlemmer og tillitsvalgte. Styret har fokus på medlemsrettede
aktiviteter.
‐ Det jobbes med å digitaliser foredrag og faglige innlegg, herunder Juridiske
tankebobler, som snart vil bli gjennomført digitalt.
JF‐Kommune
Det var ingen til stede fra JF‐Kommune.
JF‐Dommerforeningen
Wiggo Storhaug Larssen orienterte om:
‐ Styret er svært skuffet og bekymret over Stortingets behandling av saken om
domstolstruktur. Storhaug Larssen har bedt om et møte med representantene som
representerer flertallet i Justiskomitéen.
Storhaug Larssen reagerer også sterkt på beslutningen om å stanse sammenslåingen
av domstolene i Østfold og Romerike.
‐ Spørsmål om dommernes adgang til å påta seg sidegjøremål står også sentralt i
styrets arbeid. Dommernes deltagelse i ulike nemnder er et viktig bidrag til høy
faglig kvalitet.
JF‐Student
Sondre Kristoffer Karlsen Lie orienterte om:
‐ Seksjonen kommer i løpet av denne uken til å utlyse en skrivekonkurranse om juss,
teknologi og digitalisering for alle studenter.
‐ Vi jobber med ulike måter å rekruttere og arrangere arrangement på, slik at vi kan
få til et godt tilbud og flere medlemmer uavhengig av hvordan studiestarten til
høsten blir.
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Sak 91/20

Rapport fra styringsgruppen IT/web
Presidenten avventer tilbakemelding fra styringsgruppen. Videre informasjon utsettes
inntil videre.

Sak 92/20

Orientering om aktuelle høringer
Utkast til høring om ny domstolstruktur ble diskutert.
Presidenten hadde forut for styremøtet, sendt utkastet til styrets medlemmer og
mottatt synspunkter fra fire styremedlemmer.
Styret drøftet situasjonen og det konkrete forslaget. Et samlet hovedstyre slutter opp
om det grunnleggende budskapet om at det er behov for en domstolsreform og at det
dreier seg om en kvalitetsreform, ikke et spørsmål om geografi.
Styret hadde noen konkrete forslag til endringer i teksten. Disse innarbeides av
presidenten.
Juristforbundet har ikke tatt stilling til spørsmålet om dommerfullmektigenes videre
rolle og funksjon. Dette må debatteres i organisasjonen. Det ble foreslått å invitere til
fellesseminar med blant annet presidentskapet, seksjonene og
dommerfullmektigforeningen før styret tar endelig stilling.

Vedtak:

Presidenten innarbeider endringer i utkastet i tråd med innspillene fra styret.
Revidert utkast sendes styret til godkjenning pr e‐post.

Vedtakssaker
Sak 93/20

Protokoll fra hovedstyremøte 5/20
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 20.5.
Wiggo Storhaug Larssen hadde et par språklige endringsforslag som etterkommes. Det
fremkom ingen øvrige merknader.

Vedtak:

Protokollen godkjennes

Sak 94/20

Digitale årsmøter og elektroniske valg
Presidenten innledet kort og ga ordet til Michael Krane som redegjorde for prosessen og
hvilke vurderinger som har vært gjort mtp anskaffelse av et system for gjennomføring av
elektroniske voteringer.
Ove Magnus Halkjær fra LO media var invitert for å presentere MyMeet.
Etter presentasjonen diskuterte styret hvilke funksjonaliteter som er nødvendig for å
ivareta både de formelle sidene ved gjennomføringen av digitale årsmøter inkl.
elektronisk votering samt de demokratiske og politiske prosessene.
Seksjonene har ulike behov og det er uvisst om disse kan dekkes gjennom utelukkende
ett system eller om det er nødvendig med to ulike verktøy som kan brukes parallelt
under møtene.
Situasjonen tilsier at det er vanskelig å gjennomføre årsmøtene uten at det innebærer
brudd på én eller flere vedtektsbestemmelser. Hovedstyret ser med bekymring på
dette, men anser det som riktigst, minst problematisk og i samsvar med de siste
vedtektsendringene at årsmøtene utsettes og anbefaler en slik løsning inntil videre.
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Vedtak:

Seksjonene melder inn sine behov før sekretariatet arbeider videre med kartlegging av
hvilke systemer som er aktuelle. Det skal settes opp en plan for det videre arbeidet med
angivelse av frister.
Hovedstyret anbefaler seksjonene å utsette sine årsmøter til etter landsmøtet. Dette er
også løsningen som best samsvarer med vedtektsendringene gjort på det
ekstraordinære landsmøtet. Hovedstyret vil sende ut en anvisning på hvordan seksjoner
og foreninger bør løse situasjonen med tanke på eventuelle brudd på vedtektene.

Sak 95/20

Retningslinjer for elektroniske valg

Vedtak:

Saken utsettes inntil det er valgt et system for gjennomføring av digitale årsmøter inkl.
elektroniske voteringer.

Sak 96/20

Forberedelse av saker til Landsmøtet
Sekretariatet hadde, som et utgangspunkt for diskusjonen, utarbeidet en oversikt over
vedtak fra landsmøtene i 2018 og 2019 samt en liste over dokumenter og saker som
vedtas av landsmøtet.
Det legges en plan for det videre arbeidet med å forberede eventuelle saker til
landsmøtet i 2020. Seksjonene bør involveres gjennom deltagelse i arbeidsgruppen og
ved at det gis anledning til å melde inn problemstillinger. Eventuelle forslag til saker til
Landsmøtet skal behandles i hovedstyret.

Vedtak:

Presidentskapet og sekretariatet setter opp en plan for forberedelse av saker til
Landsmøtet. Planen sendes hovedstyret for godkjenning pr e‐post.

Sak 97/20

Policydokument – digitalisering

Vedtak:

Saken sendes styret for behandling pr e‐post.

Sak 98/20

Tech‐forum ‐ mandat
Håvard innledet og overlot deretter ordet til leder av Tech‐forumet, Joachim Benno,
som redegjorde kort for utvalgets sammensetning og arbeid samt hovedinnholdet i
utkast til mandat.
Styret understreket at forumet har hele forbundet som nedslagsområdet og at det er
viktig at sammensetningen i forumet også gjenspeiler dette. Styret ga forumet honnør
for stort engasjement og påpekte at de gjør et viktig arbeid for forbundet.
Konkrete innspill til mandatet behandles i etterkant av styremøtet.

Vedtak:

Styrets medlemmer sender inn konkrete innspill og forslag til mandatet i etterkant av
styremøtet. Endelig mandat godkjennes pr e‐post.

Sak 99/20

Organisasjonspolitisk drøfting

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 100/20

Mandat for delutrednings II ‐ Spesialistutdannings‐utvalget
Det ble vist til vedtak i sak 81/20.
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Vedtak:

Sak 101/20

Viblemo repeterte at punkt 1 i utkast til mandat ikke kunne besvares fullt ut mtp
tidsrammen for oppdraget. Punkt 3 er derimot OK og det samme antas å gjelde for
punkt 2.
Viblemo utformer forslag til omformulering av punkt 1 i utkast til mandat og sender
dette til behandling pr e‐post i hovedstyret.
Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Visepresidenten minnet avslutningsvis hovedstyret på betydningen av at det synliggjøres hva
hovedstyret har gjort ifm koronasituasjonen.

Informasjonssaker
Sak 102/29

Informasjon fra JUS
Generalsekretæren informerer om status i JUS.

2.6.2020
Mette‐Sofie Kjølsrød
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