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Saksfremlegg Vedtektsendringer Juristforbundet – Privat 
Forslag til referat: 
Det ekstraordinære årsmøtet behandlet seksjonsstyrets forslag til vedtektsendringer. Endringene kunne grovt sett 
deles i fire kategorier: 

- Formell navneendring, redaksjonelle justeringer og oppdatering av lovhenvisninger 
- Nødvendige tilpasninger til Juristforbundets endrede vedtekter 
- Modernisering og demokratisering av årsmøte og valgprosesser 
- Tilpasning til seksjonens økte aktivitetsnivå 

De vedtatte endringer fremgår av vedtakspunktene. 
 

Saksfremstilling: 
Seksjonsstyret for JF-P ser behov for at seksjonens vedtekter oppdateres. Dette skyldes både at Juristforbundets 
landsmøte har åpnet for elektroniske valg, det skyldes at seksjonen nå forvalter større økonomiske midler enn 
tidligere, og det skyldes at seksjonens drift har utviklet seg og at vedtektene bør reflektere driftsformen. Den økte 
økonomiske styrken gjør det mulig å tilby medlemsaktiviteter på et annet nivå og omfang enn tidligere, og det gjør 
det også mulig å legge til rette for økt medlemsdemokrati.  
 
Seksjonsstyret som takket av på årsmøtet høsten 2018 hadde forberedt en omfattende revisjon, men grunnet 
tidsnød var det ikke mulig å foreta en forsvarlig behandling på årsmøtet. Saken fremmes derfor for et 
ekstraordinært årsmøte i stedet.  
 
Av hensyn til saksbehandlingen legges det ikke opp til en samlet votering, men votering endring for endring. De 
ulike endringene gjennomgås og kommenteres i det følgende. 
 
Det nye seksjonsstyret fremmer i all hovedsak forslagene fra det gamle styret, men har foreslått noen ytterligere 
endringer, og vil beskrive endringene og behovene for disse noe mer utførlig enn forrige seksjonsstyre. 
 

Endringsforslag – seksjonens navn og strukturen på vedtektene - redigeringsfullmakt 
I «Vedtekter for Juristforbundet – Privat» § 1 benevnes seksjonen som «Seksjon for jurister i privat sektor 
(Juristene – Privat)», dermed har vedtektene benyttet tre ulike navn/benevnelser på seksjonen før man er 
gjennom første paragraf i vedtektene. 
 
I dagligtalen benyttes vanligvis «Juristforbundet – Privat» eller kortformen «JF-P», og det foreslås at vedtektene 
endres for å gjenspeile dette. 
 
Norsk rettskrivingsnorm tilsier at heltall fra en til tolv skrives med bokstaver, mens det benyttes siffer fra 13 og 
videre. Eksisterende vedtekter er ikke konsistente på dette punktet, og det foreslås at det rettes opp.  
 
Seksjonsstyret foreslår videre – uavhengig av øvrige eventuelle endringer - en restrukturering av vedtektene, ved 
at en del bestemmelser deles opp med nye underoverskrifter, samt at rekkefølgen på noen bestemmelser byttes 
om. 
 

Eksisterende vedtekter Forslag til ny struktur 

§ 1 Seksjonens medlemmer 
§ 2 Seksjonenes arbeidsoppgaver 

§ 1 Seksjonens navn 
§ 2 Medlemmer 
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§ 3 Styret 
§ 4 Årsmøtet 
§ 4-1 Generelle bestemmelser 
§ 4-2 Ordinært årsmøte 
§ 4-3 Ekstraordinært årsmøte 
§ 5 Vedtektsendringer 
§ 6 Ikrafttreden 

§ 3 Seksjonens organisering 
§ 4 Seksjonens formål 
§ 5 Årsmøtet 
§ 5-1 Ordinært årsmøte 
§ 5-2 Innkalling 
§ 5-3 Generelle bestemmelser 
§ 5-4 Årsmøtets oppgaver 
§ 5-5 Ekstraordinært årsmøte 
§ 5-6 Suppleringsvalg 
§ 5-7 Elektronisk stemmegivning 
§ 5-8 Hovedstyrets godkjenning 
§ 6 Styret 
§ 6-1 Styrets sammensetning 
§ 6-2 Styrets oppgaver 
§ 6-3 Styremøter 

 
Seksjonsstyret vil i den videre saksfremstillingen referere til bestemmelser basert på forslaget til ny struktur, med 
referansen til eksisterende vedtekter i parentes. 
 
Seksjonsstyret foreslår at årsmøtet videre gir seksjonsstyret fullmakt til redaksjonell gjennomgang og redigering av 
vedtektene. Dette for å sikre rettskriving, og for å sikre at nummereringen av bestemmelsene og henvisninger blir 
korrekt. Seksjonsstyret foreslår at årsmøtet også gir seksjonsstyret fullmakt til å sette inn overskrifter på 
bestemmelser der dette mangler. 
 

Forslag 1-1: 
Uavhengig av struktur inntas helt innledningsvis en NY bestemmelse om seksjonens navn og kortform: 

Seksjonens fulle navn er Juristforbundet – Privat. Som kortform kan JF-P benyttes. 
 

Forslag 1-2: 
Forutsatt navneendring foretas det redaksjonell gjennomgang og oppdatering av vedtektene for å sikre konsistent 
navnebruk, der kortformen JF-P i hovedsak skal benyttes i vedtektene.  
 

Forslag 1-3: 
Årsmøtet forutsetter at rettskrivingsnormen for tall følges, og vedtar redaksjonell korrigering av vedtektene.  
 

Forslag 1-4: 
Eksisterende vedtekters bestemmelser flyttes, og strukturen på vedtektene endres til: 
§ 1 Seksjonens navn (NY) 
§ 2 Medlemmer (§ 1 første og annet ledd) 
§ 3 Seksjonens organisering (§ 1 tredje og fjerde ledd) 
§ 4 Seksjonens formål (§ 2) 
§ 5 Årsmøtet 
§ 5-1 Ordinært årsmøte (§ 4, § 4-2 første ledd og § 4-2 annet ledd) 
§ 5-2 Innkalling (§ 4-2 tredje ledd) 
§ 5-3 Generelle bestemmelser (§ 4-1 første og tredje ledd) 
§ 5-4 Årsmøtets oppgaver (§ 4-1 annet ledd og § 4-2 fjerde ledd) 
§ 5-5 Ekstraordinært årsmøte (§ 4-3) 
§ 5-6 Suppleringsvalg (§ 3 tredje ledd) 
§ 5-7 Elektronisk stemmegivning (NY) 
§ 5-8 Hovedstyrets godkjenning (§ 5 og § 6) 
§ 6 Styret 
§ 6-1 Styrets sammensetning (§ 3 første, annet og fjerde ledd) 
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§ 6-2 Styrets oppgaver (§ 3 femte ledd) 
§ 6-3 Styremøter (§ 3 sjette og syvende ledd) 
 

Forslag 1-5: 
Årsmøtet gir seksjonsstyret en redaksjonell redigeringsfullmakt for å sikre at vedtektene blir bragt i stil og orden. 
 

Endringsforslag – Medlemmer 
Seksjonsstyret foreslår en mindre språklig endring av § 2 første ledd (§ 1 først ledd). Videre har § 2 annet ledd en 
henvisning til tjenestemannsloven. Pr 2017 ble denne loven erstatte med statsansatteloven, og vedtektene 
foreslås endret i tråd med dette. 
 
Seksjonsstyret har merket seg at det har vært utfordringer for Juristforbundets medlemsregister å segmentere 
medlemmene på en hensiktsmessig måte, ut over tilhørighet til tariffområde/overenskomstområdet. 
Seksjonsstyret ser det derfor formålstjenlig å vedtektsfeste en definisjon av hvilke medlemmer som regnes som 
næringsdrivende og hvem som regnes for å være yngre jurister. 
 

Forslag 2-1: 
§ 2 første ledd (§ 1 første ledd) endres til: 

JF-P omfatter individuelt innmeldte medlemmer av Norges Juristforbund (Juristforbundet) som er 
tilknyttet privat sektor. 

 

Forslag 2-2: 
§ 2 annet ledd (§ 1 annet ledd) endres til: 

Privat sektor omfatter også halvoffentlige virksomheter, særlovselskaper og andre fristilte offentlige 
virksomheter der lov av 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte (statsansatteloven) ikke gjelder. 
 

Forslag 2-3: 
NY § 2 tredje ledd: 

Medlemmer som er utøvende næringsdrivende med egen hel eller deleid virksomhet registreres som 
næringsdrivende i medlemsregisteret. 

 

Forslag 2-4: 
NY § 2 fjerde ledd: 

Medlemmer regnes som yngre jurister de første ti årene etter uteksaminering som master i rettsvitenskap. 
 

Endringsforslag – Seksjonens organisering 
Seksjonsstyret er av den oppfatning at bestemmelsene om organiseringen av seksjonen er noe kortfattede. JF-P 
skal ivareta medlemmenes interesser knyttet til lønns-, pensjons-, og arbeidsforhold, og en viktig del av dette 
arbeidet er vedlikehold og videreutvikling av eksisterende overenskomster/tariffavtaler som seksjonen forvalter, 
samt å legge til rette for at medlemmer som ønsker å etablere overenskomster/tariffavtaler, kan organiseres seg 
på en praktisk måte gjennom å opprette bedriftsgrupper. For å sikre medlemsinnflytelse og medlemsdemokrati vil 
det for større tariffområder være fordelaktig om dette ivaretas gjennom medlemsforeningsmodellen. 
 
Da Juristforbundet, gjennom samarbeid med andre foreninger i SAN, har anledning til å opprette bedriftsgrupper 
på tvers av SAN-foreninger (eksempelvis Juristforbundet, Tekna, Econa og Samfunnsviterne) foreslår 
seksjonsstyret at denne adgangen også skal fremgå av seksjonens vedtekter. 
 
Seksjonen har pr nå tre medlemsforeninger med aktivitet, hhv Bedriftsjuristene, Arbeidslivsjuristene og 
Helseforetaksjuristene. Etter seksjonsstyrets oppfatning kan det også være grunnlag for å opprette ytterligere 
medlemsforeninger, eksempelvis for næringsdrivende og for advokatfullmektiger. Tilordning til medlemsforening 
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forutsetter tydelige avgrensninger. Opprettelse av nye medlemsforeninger og avklaring av grensedragning mellom 
medlemsforeninger vil være en viktig oppgave for sittende og fremtidige seksjonsstyrer.  
 
Avhengig av nedslagsfeltet for den enkelte medlemsforening mener seksjonsstyret at det bør være adgang for 
medlemmene å stå tilmeldt mer enn en medlemsforening, der dette er hensiktsmessig. For eksempel vil en 
eventuell opprettelse av en advokatfullmektigforening berøre medlemmer som pr i dag er medlemmer av hhv 
Bedriftsjuristene, Helseforetaksjuristene eller Arbeidslivsjuristene. Seksjonsstyret mener denne gruppen med 
fordel vil kunne være medlem i to medlemsforeninger under JF-P. 
 

Forslag 3-1: 
§ 3 første ledd (§ 1 tredje ledd) endres til: 

Medlemmer av JF-P som arbeider i virksomheter der Juristforbundet har etablert tariffavtale, skal i 
utgangspunktet tilordnes en medlemsforening under JF-P. 

 

Forslag 3-2: 
§ 3 annet ledd (§ 1 fjerde ledd) endres til: 

Det bør tilstrebes etablert bedriftsgrupper i virksomheter der JF-Ps medlemmer er omfattet av tariffavtale. Det 
kan også etableres bedriftsgrupper i virksomheter der JF-Ps medlemmer i virksomheten ønsker å arbeide for å 
etablere tariffavtaler eller medlemmene søker et medlem valgt til styret i virksomheten. Bedriftsgrupper kan 
etableres sammen med samarbeidende arbeidstakerorganisasjoner. 

 

Forslag 3-3: 
NY § 3 tredje ledd: 

Der det er hensiktsmessig kan medlemmer være tilordnet mer enn én medlemsforening. Ved tvil avgjøres 
spørsmålet av styret. For øvrig organiseres medlemmene av JF-P i faglige og sosiale nettverk eller forum etter 
retningslinjer fastsatt av seksjonsstyret. 

 

Endringsforslag - Seksjonens formål 
Styret er opptatt av at JF-P tydeligere skal kommunisere formålet og rollen som del av profesjonsforeningen 
Juristforbundet, og at det juridiske faget skal løftes tydeligere frem. Seksjonsstyret foreslår derfor «faglig 
tilhørighet» inntatt i oversikten over seksjonens arbeidsoppgaver. 
 
Seksjonsstyret ser også at nettverksbygging er viktig for å bygge karriere. Nettverk bygges  profesjonelt og sosialt, 
og seksjonsstyret mener at nettverksbygging og faglig/sosiale møtesteder bør inntas i seksjonens formål. 
 

Forslag 4-1: 
Punktlisten i eksisterende vedtekters § 2 (ny § 4) endres til: 

Innen rammen av Juristforbundets vedtekter § 1-2 skal JF-P ivareta medlemmenes interesser når det 
gjelder: 

• lønns-, pensjons- og arbeidsforhold 

• faglig tilhørighet og kompetanseutvikling 

• profesjonsetiske spørsmål 

• nettverksbygging og faglig/sosiale møtesteder 

• andre saker som angår medlemmenes interesser 
 

Endringsforslag - Årsmøtet 
JF-P har 6-7000 medlemmer, spredt over hele Norge. Dagens vedtekter forutsetter at valg skal skje på møter, og at 
årsmøtet skal arrangeres – fysisk – i Oslo-området. Vedtektene skriver seg fra en tid før elektroniske hjelpemidler 
gjorde det mulig å ivareta medlemsengasjement gjennom fjernoverføring av møter og bruk av elektroniske 
hjelpemidler til å gjennomføre valg og voteringer.  
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På Jurisforbundets landsmøte 2018 ble Juristforbundets vedtekter endret ved at det ble innført en ny § 1-4 om 
elektroniske valg. 

«§ 1-4 Elektronisk valg 

Valg i Juristforbundet som omfatter mer enn 20 medlemmer kan gjennomføres som 
elektroniske valg etter retningslinjer fastsatt av Hovedstyret. Dette gjelder ikke valg på 
landsmøtet.» 

Seksjonsstyret ønsker å benytte denne åpningen til å involvere og engasjere flest mulig av medlemmene i JF-P i 
foreningsdemokratiet. Oppmøtene på årsmøtene de siste ti årene har stort sett ligget mellom 40 og 100 
deltakere, tross en medlemsmasse på drøyt 6000. 
 
Seksjonsstyret har en ambisjon om å realisere større medlemsdeltakelse i forbindelse med alle valg til verv i 
seksjonen og ved voteringer på seksjonens årsmøte. I praksis vil det bety at det utarbeides et elektronisk 
voteringsskjema i forkant av møtene, der forslag og kandidater til verv fremgår, og at de medlemmene som ønsker 
å delta – enten fysisk eller ved å følge strømmingen – forhåndsregistrerer seg, slik at de kan få tilgang til det 
elektroniske voteringsskjemaet.  
 
Seksjonsstyret foreslår derfor at bestemmelsen om at årsmøter skal avholdes i Osloområdet strykes, og at det 
legges opp til at alle medlemmer skal kunne følge årsmøtenes forhandlinger via strømming av møtene. 
 
Seksjonsstyret foreslår også at seksjonens medlemsforening bør gjennomgå sine vedtekter, med sikte på å tilpasse 
disse til seksjonens bestemmelser om strømming av årsmøter, elektronisk votering og elektroniske valg. 
 
For å engasjere medlemmene foreslås det en ny bestemmelse om tre måneders varsel av årsmøtetidspunkt, og en 
frist på seks uker for at medlemmer skal kunne spille inn saker til årsmøtet. Dette er en videreføring av innholdet i 
en bestemmelse som i dag finnes under punktlisten over årsmøtets oppgaver, men med en lengre frist.  
 
En konsekvens av innføring av elektroniske valg og elektronisk votering er at endringsforslag til foreslåtte vedtak, 
eller alternative kandidater til verv, må meldes inn innen en frist, slik at alternativene vil fremgå av 
voteringsskjemaet. Seksjonsstyret legger til grunn at det praktiske knyttet til dette i forbindelse med valg vil bli 
behandlet i retningslinjene for elektroniske valg som Hovedstyret utarbeider. Seksjonsstyret foreslår imidlertid at 
det settes en frist for endringsforslag syv dager i forkant av møtet, og at sakspapirene skal være sendt ut 14 dager 
før møtet, mot ti dager i eksisterende vedtekter. 
 
Seksjonsstyret har både i 2016 og 2018 gjort seg den erfaringen at valg av styre og seksjonens 
landsmøtedelegasjon knapt to måneder før Juristforbundets landsmøte er uhensiktsmessig. Dels skal JF-P møte på 
landsmøtet med «ferske» delegater som ikke har rukket å bli kjent. Dels skal seksjonsstyret og delegasjonen på 
kort tid ta stilling til forslag og saker, som Juristforbundet kan ha jobbet med over lengre tid, uten at det har vært 
kjent i den brede medlemsmasse, og dels gir det seksjonsstyret og delegasjonen liten mulighet til selv å fremme 
saker, da fristene for å fremme saker til landsmøtet er tilnærmet sammenfallende med tidspunkt for seksjonenes 
årsmøte. 
 
Seksjonsstyret foreslår derfor at tidspunkt for seksjonens årsmøte flyttes til etter Juristforbundets landsmøte. Det 
betyr at seksjonsstyret og seksjonens landsmøtedelegasjon gis to år, i stedet for to uker, til å bli kjent, og til å 
arbeide frem og forankre forslag som kan fremmes for landsmøtet, og at de samme styremedlemmer og delegater 
kan sikre at forslagene blir vedtatt. 
 
Eksisterende vedtekter har en bestemmelse om at suppleringsvalg til seksjonsstyret skal behandles av 
Hovedstyret, en nødvendighet for å sikre en viss grad av legitimitet tidligere. Med innføring av adgang til 
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elektroniske valg bortfaller dette behovet, og seksjonsstyret foreslår derfor bestemmelsen om suppleringsvalg 
endret og flyttet fra styret til årsmøtet. 
 
Da Juristforbundet er et forbund av medlemsforeninger, tilordnet ulike seksjoner, har seksjonen ikke myndighet til 
alene å gjøre endringer i medlemsforeningsstrukturen, opprettelse, nedleggelse, fusjon og fisjon forutsetter 
Hovedstyrets godkjenning. Det gjelder også endringer av medlemsforeningenes vedtekter. Seksjonsstyret foreslår 
at dette tydeliggjøres i vedtektene. 
 

Forslag 5-1: 
Punket i § 5-1 (§ 4-2 annet ledd) om krav til at årsmøtet geografisk legges til Oslo-området strykes. 
 

Forslag 5-2: 
§ 5-1 første ledd (§4) endres til: 

Årsmøtet er seksjonens øverste myndighet. Årsmøtet er et fysisk møte som skal strømmes. 
 

Forslag 5-3: 
§ 5-1 annet ledd (§ 4-2 første ledd) endres til: 

Ordinært årsmøte holdes hvert annet år, innen utløpet av året, i etterkant av Juristforbundets landsmøte. 
 

Forslag 5-4: 
NY § 5-1 tredje ledd 

Medlemmene skal ha minst tre måneders varsel om møtetidspunktet. Saker som enkeltmedlemmer 
ønsker behandlet skal sendes seksjonsstyret senest seks uker før årsmøtet. 

 

Forslag 5-5: 
§ 5-2 (§ 4-2 tredje ledd) endres til: 

Årsmøtet innkalles av styret i JF-P med minst en måneds varsel. Dagsorden skal sendes ut eller annonseres 
senest 14 dager før møtet avholdes. Møtet er åpent for alle medlemmer. Av praktiske grunner kan det 
stilles krav om påmelding senest sju dager før møtet.  

 

Forslag 5-6: 
§ 5-3 første ledd (§ 4-1 første ledd) endres til: 

Samtlige fysisk møtende medlemmer av JF-P har møte- og talerett på årsmøtet. Det bør tilrettelegges for 
toveiskommunikasjon med medlemmer som følger strømmingen, så langt det er praktisk mulig innenfor 
en rimelig kostnadsramme. 
 

Forslag 5-7: 
§ 5-3 annet ledd (§ 4-1 tredje ledd) endres til: 

Forhåndsregistrerte medlemmer har forslags- og stemmerett. Det er ikke anledning til å møte med 
fullmakt. Sakene avgjøres med alminnelig flertall. Ved valg må en kandidat oppnå mer enn halvparten av 
de avgitte stemmer for å bli valgt. Der det er flere enn to kandidater til et verv, og ingen blir valgt i første 
omgang, gjennomføres en andre valgomgang mellom de to kandidater som oppnådde flest stemmer i 
første valgomgang. 
 

Forslag 5-8: 
NY § 5-3 tredje ledd: 

Årsmøtets voteringer skal gjennomføres elektronisk, så lang det er praktisk mulig innenfor en rimelig 
kostnadsramme. 
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Forslag 5-9: 
NY § 5-3 tredje ledd: 

Endringsforslag og alternative kandidater til de verv som er på valg må av praktiske grunner meldes inn til 
sekretariatet senest sju dager før møtet. 
 

Forslag 5-10: 
§ 5-4 annet ledd (§ 4-2 fjerde ledd) Punktlisten renummereres, og endres til: 

Det ordinære årsmøtet skal behandle: 
1. Styrets beretning 
2. Styrets forslag til handlingsplan 
3. Valg av styrets leder, fire øvrige styremedlemmer, tre varamedlemmer 
4. Valg av valgkomité på tre medlemmer, og instruks for valgkomitéen 
5. Fastsette eventuelt honorar og annen personlig godtgjørelse til tillitsvalgte for gjennomført periode i 

styre, forening eller forum 
6. Valg av landsmøtedelegasjon. Delegatene velges i rangert rekkefølge, og det skal velges samme 

antall varadelegater som delegater 
7. Andre saker på dagsordenen 

 

Forslag 5-11: 
§ 5-4 (§ 4-2 femte ledd) strykes. 
 

Forslag 5-12: 
§ 5-6 (§ 3 tredje ledd) endres til: 

Hvis et styremedlem trer ut av styret i perioden, trer et varamedlem inn som nytt styremedlem. For å 
supplere vararekken skal det foretas elektronisk suppleringsvalg etter innstilling fra seksjonens 
valgkomité. Tilsvarende gjelder ved supplering av øvrige verv valgt på årsmøtet. 

 

Forslag 5-13: 
NY § 5-7 annet ledd: 

Votering på årsmøter og ekstraordinære årsmøter skal primært skje ved elektronisk stemmegivning. Valg 
og suppleringsvalg skal primært gjennomføres elektronisk, i tråd med retningslinjer fastsatt av 
Juristforbundets hovedstyre. 

 

Forslag 5-14: 
§ 5-8 første ledd (§ 5) endres til: 

Vedtektsendringer for seksjonen og medlemsforeninger under seksjonen, samt opprettelse og nedleggelse 
av medlemsforeninger, forutsetter Juristforbundets hovedstyres godkjenning, jf. Juristforbundets 
vedtekter § 3-4-3 at Hovedstyret. 

 

Forslag 5-15: 
§ 5-8 annet ledd (§ 6) endres til: 

Endringer gjelder fra det tidspunkt Hovedstyret har gitt sin godkjenning. 
 

Endringsforslag – Styrets konstituering, oppgaver og drift 
Seksjonsstyret foreslår at bestemmelsen restruktureres, og justeres/revideres i tråd med den praksis som har vært 
fulgt av de siste styrene. Dette gjelder både for JF-Ps representasjon i Juristforbundets hovedstyre, og 
konstituering av seksjonsstyret for øvrig. Vedtektene omtaler også valg av styret, dette foreslås strøket fra denne 
delen av vedtektene, da valg av styremedlemmer er en oppgave for årsmøtet, og derfor er regulert under punktet 
om årsmøte i vedtektene. 
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Til forskjell fra våre kollegaer i offentlig sektor har jurister i privat sektor i liten grad tariffbestemmelser som gir fri 
med lønn for å ivareta verv i Juristforbundet. For næringsdrivende er dette helt fraværende. Seksjonsstyret mener 
det bør være et prinsipp at seksjonsstyrets medlemmer ikke skal tape økonomisk på å ha vervet. Det har vært 
praktisert en begrenset ordning for lønns-/inntektskompensasjon, og prinsippet foreslås inntatt i vedtektene. 
 
Eksisterende vedtekter § 3 fjerde ledd gir seksjonsstyret anledning til å opprette underutvalg av styrets 
medlemmer. Etter seksjonsstyrets oppfatning er denne bestemmelsen overflødig, dels fordi styret ved behov alltid 
vil kunne organisere og fordele oppgaver mellom styrets medlemmer. Punktet foreslås derfor strøket. 
 
Eksisterende vedtekter § 3 femte ledd legger opp til at seksjonsstyret utarbeider handlingsplan for inneværende 
periode. Seksjonsstyret foreslår at dette endres, slik at det er handlingsplan for neste toårsperiode som skal 
forberedes. Den kan da legges frem for årsmøtet, slik at årsmøtet formelt sett gir føringen for hva påtroppende 
seksjonsstyre skal befatte seg med. Seksjonsstyret har også gjort seg erfaringen at flere enn seksjonsstyrets 
medlemmer, og medlemsforeningenes styremedlemmer, må bidra for å kunne tilby medlemsaktiviteter. Det 
foreslås derfor at dette kommer til syne gjennom endring i samme bestemmelse. 
 
JF-P forvalter partsforholdet for Juristforbundet i overenskomster/tariffavtaler som omfatter seksjonens 
medlemmer. På nåværende tidspunkt gjelder dette Akademikerne privat, Akademikerne næring, Akademikerne 
helse, SAN, Virke-HUK og KA. I tillegg kommer forvaltningen av direkteavtaler mellom bedriftsgrupper under JF-P 
og bedriftene der gruppene er dannet. 
 
Seksjonsstyret jobber også for å få oversikt over hvilke internasjonale sammenslutninger Juristforbundet er, eller 
burde være, medlem av, der det er naturlig at medlemskapet ivaretas gjennom JF-P. Seksjonsstyret foreslår 
derfor, i tråd med forrige punkt, at eksisterende vedtekters § 3 femte ledd splittes, og at siste del endres for å 
reflektere praksis. 
 
Selv om Juristforbundets hovedstyre godkjenner opprettelse, nedleggelse, fusjon og fisjon av medlemsforeninger, 
og endring av vedtekter, mener seksjonsstyret at vedtektene for seksjonen bør være tydeligere på at slike saker 
skal gå gjennom seksjonsstyret på vei til Hovedstyret, og foreslår dette presisert i vedtektene. 
 
Seksjonsstyret ser også at eksisterende vedtekters § 3 syvende ledd bør revideres, for å sikre at det kan innkalles 
til styremøter også dersom styrets leder motsetter seg dette. 
 

Forslag 6-1: 
§ 6-1 annet ledd (§ 3 annet ledd) «på årsmøtet» strykes: 

Styremedlemmer, inklusiv leder velges for en periode på 2 år. (…) 
 

Forslag 6-2: 
§ 6-1 annet ledd (§ 3 annet ledd) endres til: 

Styremedlemmene, inklusiv styret leder, velges for en periode på to år. Lederen møter fast i 
Juristforbundets hovedstyre. Styret konstituerer seg selv og velger sine vararepresentanter til Hovedstyret. 

 

Forslag 6-3: 
§ 6-1 tredje ledd (§ 3 fjerde ledd) om styrets adgang til å organisere arbeid gjennom underutvalg strykes. 
 

Forslag 6-4: 
NY § 6-1 tredje ledd: 

Styremedlemmer bør ikke tape økonomisk på å ivareta styrevervet. Seksjonsstyret utarbeider 
retningslinjer for lønnskompensasjon for dokumentert tap av arbeidsinntekt i forbindelse med utøvelse 
av tillitsvervet. 
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Forslag 6-5: 
§ 6-2 første ledd (§ 3 femte ledd første del) endres til: 

Styret leder JF-P mellom årsmøtene. Styret utarbeider forslag til handlingsplan for kommende 
toårsperiode, utarbeider budsjett for seksjonen, tildeler driftsmidler til medlemsforeningene, til 
nettverkene og til andre grupper under JF-P. 

 

Forslag 6-6: 
§ 6-2 annet ledd (§ 3 femte ledd siste del) endres til: 

Etter innspill fra de berørte medlemmer oppnevner seksjonsstyret representanter til 
forhandlingsutvalg/samarbeidsorganer i Akademikerne, SAN, Virke-HUK og til øvrige fora som forvalter 
forhandlinger av tariffavtaler som omfatter seksjonens medlemmer, der partsforholdet ikke håndteres 
bilateralt mellom en bedriftsgruppe og virksomheten. Styret oppnevner også medlemmer til øvrige 
aktuelle fag-, bransje- og forhandlingsutvalg og -organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt. 
Oppnevningen skjer for to år ad gangen. Informasjon om oppnevnelsen meddeles årsmøtet. 
 

Forslag 6-7: 
NY § 6-2 tredje ledd: 

Seksjonsstyret fremmer sak til Hovedstyret om opprettelse, nedleggelse, fusjon og fisjon av underliggende 
medlemsforeninger, etter at berørte medlemmer er hørt. 

 

Forslag 6-8: 
NY § 6-2 fjerde ledd: 

Seksjonsstyret fremmer sak til Hovedstyret om endring av vedtekter for underliggende medlemsforeninger, 
som hovedregel etter årsmøtevedtak i medlemsforeningen. 

 

Forslag 6-9: 
§ 6-3 første ledd (§ 3 syvende ledd) endres til: 

Styremøter innkalles av styrets leder ved behov, eller når to styremedlemmer krever det. 
 

Utvidet styre- og delegasjonsperiode 
Under forutsetning av at det ekstraordinære årsmøtet vedtar at fremtidige ordinære årsmøter skal arrangeres i 
etterkant av Landsmøtet, må styreperioden for sittende seksjonsstyre, og delegasjonsperioden for sittende 
landsmøtedelegasjon, utvides til nytt styre og ny delegasjon er valgt, senest innen utløpet av 2020. 
 

Forslag 7-1: 
Sittende seksjonsstyre og landsmøtedelegasjon får utvidet sine funksjonsperioder til nytt ordinært årsmøte er 
avholdt innen utløpet av år 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


