Medlemmer i Norges Juristforbund
Seksjon for jurister i privat sektor

Oslo, 7. september 2018

Innkalling, dagsorden og sakspapirer til Årsmøte for JF-Privat.
Invitasjon til temakveld: «Hvorfor er det mørke nettet
nødvendig? – Juridiske og teknologiske perspektiver».
Tid og sted: Torsdag 15. september 2016 kl. 16.30 i «Emil Stang»-salen,
Høyres Hus, 6.etg., Stortingsgaten 20, Oslo.
Seksjonsstyret for jurister i privat sektor, JF-Privat, i Norges Juristforbund innkaller til årsmøte klokken
16.3o torsdag 15. september. Tapas og temakveld 17.15 – 20.00.
Temakveld: «Hvorfor er det mørke nettet nødvendig? – Juridiske og teknologiske
perspektiver».
Foredragsholdere: Roar Thon. - Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).
Trond Strøm. - Researcher i Aftenposten. Leder for arbeidsgruppe i Schibsted Security Forum.
Jon Wessel-Aas. - Medierettsadvokat og partner i Bing Hodneland
Dagsorden for årsmøtet:
1)

Konstituering av årsmøte. Valg av ordstyrer, referent og representanter til signering av protokoll.

2)

Styrets beretning
Forslag til vedtak:
” Årsmøtet tar styrets beretning til orientering.”

3)

Styrets forslag til handlingsplan
Forslag til vedtak:
” Årsmøtet tar styrets handlingsplan til orientering.”

4)

Valg av styrets leder, 4 øvrige styremedlemmer, 3 varamedlemmer og valgkomite på 3
medlemmer.
Valgkomiteens innstilling til styret følger vedlagt denne dagsordenen. Styrets innstilling til
valgkomite blir lagt frem på årsmøte.
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Forslag til vedtak:
Valgkomitéens innstilling vedtas.
5)

Valg av representanter til representantskapsmøtet i Norges Juristforbund, i medhold av JFs
vedtekter §§ 3-1-1 og 3-2-2.
Forslag til vedtak:
” Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke representanter til representantskapsmøtene som
avholdes i Norges Juristforbund i tiden frem til neste årsmøte i JF-Privat.”

6)

Forslag til vedtektsendringer for JF-Privat
Forslag til vedtak:
«Vedtektsendringene vedtas»

7)

Organisasjonsutvalgets rapport og redegjørelse for JF-P’s standpunkt.
Forslag til vedtak:
«Årsmøtet tar redegjørelsen til orientering».

Fristen for å fremme nye saker til årsmøtet og gi innspill til valgkomitéen er nå gått ut. Dagsorden
fremkommer over. Vedlagt følger sakspapirer til møtet. Forslag til vedtektesendringer i sak 6 ettersendes.
Redegjørelse i sak 7 fremlegges i møtet.
Utvidet påmeldingsfrist til Temakvelden snarest og senest 8. september, merket kursnr.
2016924 til tema@juristforbundet.no Deltakeravgift for de som skal delta på Temakvelden og ha
bespisning er
Kr 300,- Bindende påmelding. Kurssekretær er Solveig Dahl Kongsvik.
Årsmøtet er gratis og krever ikke påmelding.

Vennlig hilsen
Michael Rummelhoff
advokatfullmektig
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