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Referat fra styremøte for JF-Privat 2. november 2018 
 

Tid: 2. november klokken 17.00 – 21.00 

Sted: Quality airport hotel, Gardemoen 

 

Tilstede: Anne-Marie, Tor Egil, Sigrunn, Tone, Erlend og Per Otto 

Meldt forfall: Anders og Jon Ole 

 

Saker: 

 

102/18  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

  Vedtak: 

Godkjent 

 

103/18  Godkjenning av referat 

   

  Vedtak: 

Referat godkjent uten kommentarer. 

  Styret diskuterte åpenhetsgrad og ønsket mest mulig åpenhet. 

 

104/18  Økonomi 

Grundig gjennomgang. 

Det anmodes om at de tillitsvalgte skriver inn opplysninger i fritekstfeltet på 

flybestillinger for lettere posteringer. 

 

  Vedtak: 

Det ønskes å foreta en grundig gjennomgang av frikjøpsordningen for å gjøre det klarere. 

Dette settes opp på neste styremøte. 

 

105/18  Orientering fra Hovedstyret 

Gjennomgikk Landsmøtet. Det viktigste var at Presidenten mente at det er simpelt flertall 

i vedtektene, mens uformelt ellers mener man at det er alminneligflertall. Det har 

tidligere ikke vært prøvet og ordlyden må legges til grunn. Sak 17 må tas opp under 

konstitueringen for å få dette klarlagt. 

Sak om etterlønnssaken til presidenten var komplisert, men HS mente seg ikke 

kompetent til avgjøre saken. 

Visepresidentsaken vil kunne være problematisk. 

 

106/18  Orientering fra Akademikerne, samarbeidsutvalg og forum 

Det ble informert at JF har mistet sin nestlederposisjon i A-Næring. Dette er svært 

uheldig i forhold til våre medlemmer og vår satsning.  

Det ble informert om henvendelser fra finans / forsikringssektoren og større bedrifter 

hvor det ønskes mer påvirkning. 

Forum for Privatansatte ønsker undersøkelse av arbeidstid for advokatfllm 

 

107/18  Landsmøtet 

  Valgene, ressursanalysen, Visepresidentsaken vil det bli en del diskusjon rundt. 
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  Hva gjelder vedtektsendringene er det viktig å gå gjennom disse. 

 

108/18  Støtvigsamlingen 

Neste styremøte må behandle budsjett.  

12 påmeldt. 

 

109/18  Handlingsplanen 

Må lage en handlingsplan i tråd med budsjettet innen stategiplanen..Til neste møte må 

man tenke seg til aktiviteter inne hvert aktivitetsområde med kostnadsestimat 

 

110/10  Utkast årshjul 

  I desember vil vi planlegge hele 2019 med utgangspunkt i HS’. Ønsker2 styreseminarer. 

 

111/18  Nytt medlem i Forumene: 

   

  Seksjonsstyret ønsker link inn i forumene. 

Forum for N. Anne Marie 

Forum for P: Erlend 

Godkjenner Nanna Christensen sm medlem i Forum for Privatansatte. 

 

112/18  Eventuelt  

 

 

Referent: 

Michael Rummelhoff 

  

 

 


