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Deltakere 

Valgte representanter 

NAVN SEKSJON Kommentar Tilstede 

Rannveig Sørskaar - delegatsleder JF-Stat  Digitalt 

Are Skjold-Frykholm - delegatsleder   Digitalt 

Kristian Lindgren  Fullmakt  

Hallvard Øren   Digitalt 

Fredrik Wold  Fullmakt for Janne Kummeneje Digitalt 

Gunnar Schjønsby   Digitalt 

Marianne Børseth-Hansen   Digitalt 

Marte Rui   Digitalt 

Line Pettersen (tidl Langnes)   Digitalt 

Anne Woldmo   Digitalt 

Elisabeth Bru   Digitalt 

Carl Otto Konow Heffermehl   Digitalt 

Ian Christian Burman   Digitalt 

Alexandra Sunde   Digitalt 

Christine Ødegård Sten  Fullmakt for Ingvild Rosnes Digitalt 

Maren Skåden   Digitalt 

Arild Werner Solend Hjelmervik   Digitalt 

Ingvild Rosnes  Fullmakt  

Bettina Otto  Fullmakt for Kristian Lindgren Digitalt 

Leif Kristian Hammer   Digitalt 

Heidi Hansen   Digitalt 

Simen Egeberg   Digitalt 

Janne Loen Kummeneje  Fullmakt  

Jon Ole Bjørklund Whist - 
delegatsleder 

JF-Privat  Digitalt 

Ina Annett Grunnvåg   Digitalt 

Harald Platou   Digitalt 

Line Wittrup    Digitalt 

Fredrik Riise   Digitalt 

Tor Egil Viblemo    Digitalt 

Anne Marte Vaagan   Digitalt 

Erlend Malme   Digitalt 

Joakim Bakke-Nielsen    Digitalt 

Marianne Frydenlund   Digitalt 

Frode Solberg   Digitalt 

Camilla Njå   Digitalt 

Erlend Glad    Digitalt 

Monika Holth    Digitalt 

Frode Preber Ettesvoll   Digitalt 

Lise Reiersen    Digitalt 

Anne-Marie Berg    Digitalt 
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Cecilie Kjelland   Digitalt 

Anders Hansson    Digitalt 

Mathias Bjornes - delegatsleder JF-Kommune  Digitalt 

Bjørn Erik 
Linde                                            

  Digitalt 

Malin Carita Janzon   Digitalt 

Christel Mellingen   Digitalt 

Benedikte Rørvik Nilsen   Digitalt 

Torbjørn Kayser   Digitalt 

Ingvild Garberg   Digitalt 

Thor Thingbø   Digitalt 

Kristel Heyerdahl - delegatsleder JF- Dommerforeningen Fullmakt for Henrik Bull Digitalt 

Torunn Kvisberg   Fravær 

Henrik Bull  Fullmakt  

Anne Horn  Fullmakt for Ole Kristen Øverberg Digitalt 

Ole Kristen Øverberg  Fullmakt  

Natasha Gilhespy - delegasjonsleder JF-Student Fullmakt for Nasjida Noorestany Digitalt 

Ida Andrea Nilssen   Digitalt 

Nasjida Noorestany   Fullmakt  

Jens Marius Kjærnsli   Digitalt 

 

Øvrige deltagere: 
Hovedstyret: 

President   Håvard Holm 
Visepresident  Katrine Bratteberg 

Styremedlemmer   Tone Brodal 
    Lars Marius Heggberget 
    Sverre Bromander 

    Andres Schrøder Amundsen 
    Kirsten Aase Bleskestad 

    Benedicte Gram-Knutsen 
    Sonde Kristoffer Karlsen Lie 
Ansattes representant  Hanne Eie Sudland 

Vararepresentant  Karoline Dystebakken 
 

Sekretariatet: 
Magne Skram Hegerberg 

Mette-Sofie Kjølsrød 
Arild Jebens 
Lars Alexander Benum 

Lars Kristian Rustad 
Michael Krane 

Michael Rummelhoff 
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Åpning av Ekstraordinært Landsmøtet 2020 
Juristforbundets president, Håvard Holm, ønsket velkommen og åpnet møtet. 

Presidenten påpekte at dette var det første heldigitale landsmøte, og ønsket en 
teknisk sjekk av hvem som var tilstede. Representant for MyMeet fikk ordet til en 
kort teknisk gjennomgang av systemet og et digitalt opprop. 

 
Konstituering av møtet 

Presidenten innledet konstitueringen av ekstraordinært landsmøte.  
Presidenten spurte om det var bemerkninger til eller innvendinger mot 
innkallingen til ekstraordinært landsmøte. Det var ingen som tok ordet til dette 

og innkallingen ble godkjent. 
 

Valg av møteleder 
Presidenten la frem Hovedstyrets forslag til møteleder, Trond Vegard Sagen 
Eriksen, som ble valgt. Møteleder overtok etter dette konstituering og videre 

gjennomføring av landsmøtet. 
 

Møteleder foretok opprop inkludert avklaring og godkjenning av fullmakter. Til 
forretningsordenen ble det orientert om følgende endringer i innmeldte 

representanter fra seksjonene: 
 
Susanne Kollungtad fra JF - Stat overtar som representant for Maren Skåden 

 
Adrian Stensby fra JF - Privat overtar som representant for Erlend Glad 

 
Gyri Standal fra JF- Privat overtar som representant for Cecilie Kjelland  
 

Landsmøtet aksepterte disse endringene i representasjon.  

Det var til sammen 58 stemmer på landsmøtet inkludert 6 fullmakter som ble 
godkjent. 

 
Referent:  
Arild Jebens ble foreslått som referent. Landsmøtet sluttet seg til forslaget 

 
Undertegning av protokoll:  

Betina Otto og Frode Solberg ble foreslått til å undertegne protokollen fra 
landsmøtet. Landsmøtet sluttet seg til forslaget. 
 

Forretningsorden 
Forretningsorden ble lest opp av møteleder. Møteleder påpekte at disse var like 

som ved ordinært landsmøte i november d.å., og at det var stemmeplikt for 
delegatene. Landsmøtet sluttet seg til gjeldende forretningsorden. 
 

Dagsorden  
Det var to saker som skulle behandles. Initiert av ordinært landsmøte i 

november d.å. var sak 1 Rammebudsjett for 2021 – 2022. Sak 2 gjaldt 
suppleringsvalg til kontrollkomitéen. 
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Saker til behandling på det ekstraordinære landsmøte 

 
Sak 1 Rammebudsjett for kommende landsmøteperiode inkludert 

fastsetting av kontingent 
President Håvard Holm la frem forslag til nytt rammebudsjett. Hovedstyret har 
tatt tilbakemeldingene fra det ordinære landsmøtet alvorlig, og har jobbet med å 

få på plass et nytt rammebudsjett. Det som nå fremlegges er et bedre 
gjennomarbeidet budsjett, og som gjør at Juristforbundet vil være bedre rigget 

fremover. Styret har valgt å legge frem to alternative forslag til rammebudsjett, 
alternativ 1 og alternativ 2. Hovedstyret anbefaler at landsmøtet velger 
alternativ 2.   

 
Budsjettforslaget ble diskutert av representantene.  

 
Are Skjold-Frykholm fra JF-Stat tok utgangspunkt i Hovedstyrets forslag til 
rammebudsjett og la frem fem konkrete endringsforslag. Endringsforslagene har 

nummer 1,2,3,4,6. Endringsforslag nummer 5 ble trukket. Landsmøtet sluttet 
seg til å foreta avstemming av endringsforslagene i numerisk rekkefølge.  

 
Det ble deretter votert over forslag 1 med tittel Forslag til vedtak 1 som tas til 

etterretning av LM - Berømme HS sin innsats med følgende ordlyd: 
 
«Landsmøtet er opptatt av at Juristforbundet skal ha en sunn økonomi, og at 

driften skal skje innenfor forutsigbare rammer. I en kontingentfinansiert 
medlemsorganisasjon er det et mål å være i økonomisk balanse, med hverken 

store overskudd eller et negativt resultat. Landsmøtet vil berømme den innsatsen 
Hovedstyret og sekretariatet har lagt ned i å levere et rammebudsjett som staker 
ut denne kursen for kommende to-årsperiode, i tråd med bestillingen fra det 

ordinære landsmøtet.» 
 

Det ble votert over forslaget som ble vedtatt med 55 mot 3 stemmer. 
 
Vedtak: Forslag fra JF-S vedtas som fremlagt.  

 
Det ble deretter votert over forslag 2 med tittel Forslag til vedtak 2 - 

Effektivisering av dagens drift m.m. fremmet av JF-S med følgende ordlyd: 
 
«Landsmøtet legger til grunn at Hovedstyret og Generalsekretæren ser på 

muligheter for effektivisering av dagens drift, aktivitet og arrangementer, og at 
det iverksettes nødvendige kutt i de løpende utgiftene, for å sørge for en god, 

forsvarlig og økonomisk bærekraftig drift, uavhengig av adgangen til å regulere 
medlemskontingenten for 2022. Dette innebærer å legge en langtidsplan for 
Juristenes Hus der økonomiske effekter av forbundets eierinteresser i Juristenes 

Hus inngår.  Landsmøtet ber Hovedstyret utarbeide en tiltaksliste for mulige 
innsparingsområder i Juristforbundet, samt en langtidsplan for hvordan 

Hovedstyret ser for seg i et langsiktig perspektiv å sikre at Juristforbundet kan 
unngå å budsjettere med underskudd.  Landsmøtet legger til grunn at 
Hovedstyret har en grundig styrebehandling av alle større utgifter Juristforbundet 

foretar, også reansettelser, slik at Landsmøtets mål og forventninger kan nås.  
Landsmøtet legger videre til grunn at også seksjoner og foreninger vil ha et 

bevisst forhold til utgiftssiden av respektive budsjett, og søke å utnytte 
kontingentmidlene best mulig.» 
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Det ble votert over forslaget som ble vedtatt med 55 mot 3 stemmer. 
 

Vedtak: Forslag fra JF-S vedtas som fremlagt. 
 
Det ble deretter votert over forslag 3 med tittel Forslag til vedtak 3 - 

Arbeidsgruppe fremtidige budsjettprosesser fremmet av JF-S med følgende 
ordlyd: 

 
«Landsmøtet ber Hovedstyret sette ned en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra seksjoner og sekretariatet som skal komme med et forslag til 

hvordan fremtidige budsjettprosesser skal foregå i Juristforbundet. Landsmøtet 
mener tre viktige premisser i fremtidige budsjettprosesser er åpenhet om 

kostnadsbildet i alle organisasjonsledd, medlemsnytte og sunn økonomisk drift.   
Budsjettprosessen må sikre kontinuerlig, tidlig og grundig nok involvering av hele 
organisasjonen, særlig seksjonene. Involveringen må skje i forkant av 

Hovedstyrets budsjettbehandling.  Arbeidsgruppen skal også komme med forslag 
til hvordan Juristforbundets budsjett og følgeskriv/fremlegg skal se ut. Både 

forslag til budsjettprosess og budsjettpresentasjon skal legges frem for 
godkjenning på neste landsmøte, men Landsmøtet legger til grunn at 

arbeidsgruppens forslag gjennomføres allerede i forberedelsene til neste 
landsmøte. Arbeidsgruppens forslag bør derfor være ferdigstilt 1. kvartal 2022.» 
 

Det ble votert over forslaget som ble vedtatt med 52 mot 6 stemmer. 
 

Vedtak: Forslag fra JF-S vedtas som fremlagt. 
 
Det ble deretter votert over forslag 4 med tittel Forslag til vedtak 4 - KPI 

regulering av medlemskontingenten fremmet av JF-S med følgende ordlyd: 
 

«Landsmøtet gir Hovedstyret myndighet til å regulere medlemskontingenten i 
2022, innen rammene av forventet KPI-utvikling for 2022, dersom Hovedstyret 
finner dette nødvendig for å sikre nødvendig og forsvarlig drift.» 

 
Det ble votert over forslaget som ble vedtatt med 54 mot 4 stemmer. 

 
Vedtak: Forslag fra JF-S vedtas som fremlagt. 
 

Det ble deretter votert over forslag 6 med tittel Forslag til vedtak fra Hovedstyret 
fremmet av JF-S med følgende ordlyd: 

 

«Hovedstyrets alternativ 2 til rammebudsjett for 2021‐2022 vedtas.   

Hovedstyret foretar de konkrete reduksjonene under de ulike hovedområdene.   
Kontingentsatsene for 2021 og 2022 vedtas i tråd med hovedstyrets forslag.» 
 

Det ble votert over forslaget som ble vedtatt enstemmig med 58 stemmer. 
 

Vedtak: Forslag fra JF-S vedtas som fremlagt. 
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Sak 2 Suppleringsvalg til kontrollkomiteen  

Valgkomitéen ved Stein-Arne Hammersland la frem sin innstilling. 
  

Tor Egil Viblemo ble foreslått som medlem til Kontrollkomiteen. 
 
Det var ingen andre forslag. 

 
Tor Egil Viblemo ble valgt enstemmig med 58 stemmer. 

 
 
Avslutning av møtet 

Møteleder hevet det ekstraordinære landsmøtet og ga ordet tilbake til president 
Håvard Holm. Presidenten takket for vel gjennomført heldigitalt møte, og passet 

på å ønske alle en god og fredelig jul.  
 
 

 
 

Oslo 21.12.2020 
 

 
 
____________   _____________ 

Bettina Otto    Frode Solberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


