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Referat fra styremøte JF-Privat 13.desember 2019 
 

Tid: 13. desember 2019 kl. 16.00-19.00 med påfølgende julemiddag. 

Sted: Møterom Peder Ås i Juristenes hus. 

 

Til stede: Tor Egil Viblemo, Tone H. Brodal, Erlend Glad, Jon Ole Bjørklund Whist, Per Otto Svendsby 

og Anne Marie Berg. 

Forfall: Sigrunn Elisabeth Eide og Anders Schrøder Amundsen 

 

Møtet ble startet med foredrag om råd for myndighetskontakt v. Gunnar Mathisen fra GK. 

 

 

Referat: 

 

107/19     *Godkjenning av innkalling og dagsorden 

   

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes ble godkjent 

 

108/19     *Godkjenning av referat fra styremøte  

 

                      Vedtak: 

Referat fra styremøtet 13. november2019 ble godkjent 

 

109/19     Økonomiorientering og budsjettoppfølging (Sigrunn og Tor Egil) 

     

Sigrun var fraværende, men hennes PowerPoint-presentasjon var vedlagt og ble 

presentert av Tor Egil. 

 

 

                         Vedtak: 

Orienteringen ble tatt til etterretning 

 

 

110/19     *Orientering fra Hovedstyret (Tor Egil) 

      

Tor Egil orienterte fra Hovedstyret. 

Seksjonskonsulenten vil dekkes sentralt. 

EØS-saken tar mye tid sentralt. 

Tech forum vil dekkes sentralt. 

Vedtektene til JF-P gikk rett gjennom. 

 

Vedtak: 

Orienteringen ble tatt til etterretning. 

Ønsker som følge av godkjente vedtekter en sak kommunisert til medlemmene om 

mulighet for demokratisering i Juristen og på FB. 
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111/19     *Orientering fra Akademikerne, samarbeidsutvalg og forum (Michael og de enkelte 

kontaktpersonene i styret).  

 

Det ble raskt redegjort fra Arbeidslivsjuristene, Forum P, Forum N, Tech Forum, A-

Næring, A-Helse; SAN, KA og A-Privat. 

I særdeleshet ble tvist i Banenor, Sykehusinnkjøp og vurdering av Område !1-

problematikk nevnt. 

 

Vedtak: 

Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 

112/19               EØS-saken og JF-P 

                          

                         Leder orienterte om saken og behandling i JF, med påfølgende diskusjon i styret. 

 

                          Vedtak: 

JF-P ønsker å invitere til morgenseminarer om «EØS for dummies» 3-5 byer rundt om i 

landet. 

 

 

113/19     Strategisamling i Krakow 27-29.3.  

  

Skisse for program og kostnad var vedlagt og ble diskutert. Særlig ble også valg av 

konsulenter og faglig innhold viet mye oppmerksomhet. Styret ga sterkt uttrykk for at 

Zynk ville være å foretrekke med bakgrunn i deres kjennskap ti organisasjonen og 

kompetanse på det oppdrag som skal fylles på strategikonferansen. 

 

Vedtak: 

Styret stiller seg bak Forum P’s planer for samlingen. Det er ønskelig med gruppearbeid 

søndag morgen evt kombinert med Schindlers liste, samt mindre fritid. 

Det åpners for en ramme på 17.500 per deltaker og det er ønskelig at så mange som 

mulig deltar.  

Seksjonskontakt inviterer gjester utenfor P i tråd med styrets diskusjoner. 

 

 

114/19  Forvaltning av internasjonale medlemskap 

  

  Sak utsettes. 

 

115/19     Likestillingsundersøkelse JF sentralt. 

 

 Sak utsettes og Farah inviteres til neste møte. 

 

116/19     Internadvokatsaken 

  

Saken og prosess i JF ble diskutert. 

 

Vedtak: 

Seksjonsstyrets leder tar kontakt med Bedriftsjuristene for koordinering og innsendelse av 

svar på høring. På prinsipielt grunnlag ønsker styret å opprettholde internadvokaters 

taushetsplikt. 
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117/19 Stauts og utkast rapport spesialistutdanningen 

 Leder orienterte om at delutredning vil komme over jul. 

 

118/19 Eventuelt 

  

 

▪ Myndighetspåvirkning. Juristtittelen: 

 

Vedtak: 

JF-P henvender seg skriftlig til partienes programkomiteer og fylkespartier for å 

bidra til beskyttelse av juristtittelen. 

 

▪ Offentlig anskaffelsgruppen  

– Saken ble ikke behandlet. 


