JF-P styremøte
tirsdag 21. april 2020, 16:00 til 18:00
Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Michael J. H. Rummelhoff (JF-P Seksjonskontakt), Eline Østby (JF-P Seksjonskonsulent), Tone Helen Brodal (JF-P Seksjonsstyret), Erlend Glad,
Tor Egil Viblemo (JF-P Seksjonsstyret), Anders Schrøder Amundsen, Anne-Marie Berg, Sigrunn Elisabeth Hauge, Per Otto Svendsby

Møteprotokoll
40/20
Godkjenning innkalling og dagsorden

Beslutning
Tor Egil Viblemo

Vedtak:
Dagsorden og innkalling godkjent uten kommentarer

41/20
Godkjenning referat

Beslutning
Michael J. H. Rummelhoff

Vedtak:
Referatet ble godkjent.
Vedtak:
Referatet ble godkjent uten kommentarer.
41.20 Protokoll_JF-Privat styremøte_270320.pdf

42/20
Orientering fra Hovedstyret

Orientering
Tor Egil Viblemo

Sist møte i Hovedstyret ble i hovedsak gjennomgått forrige seksjonsstyremøte. Enkelte element ble allikevel redegjort for
av Tor Egil, samt tanker rundt neste hovedstyremøte ble diskutert.
Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning.

43/20
Kort orientering fra samarbeidsutvalg, foreninger og forum

Orientering
Michael J. H. Rummelhoff

Saken ble ikke behandlet.

44/20
Arbeidsgruppe vedr sekretariatets politiske ressurser
Tone redegjorde for arbeid og status i saken så langt.
Vedtak:
Redegjørelsen ble tatt til orientering og støtter Tones tilnærming
Styret vil vurdere om eventuelle vedtektsendringer vil bli nødvendig.
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Diskusjon
Tone Helen Brodal

45/20
Vedr dobbeltmedlemskap og CRM-løsning

Beslutning
Tor Egil Viblemo

Fra leder marked og medlem:
Jeg holder på å skrive et oppsummeringsnotat som vi skal sende til seksjonene og til leverandørene. Viser til spørsmål 2
nedenfor. Vi trenger en avklaring på om P ønsker at medlemmene skal ha mulighet til å velge sekundærforening(er) /
forum på tvers av seksjonene. Stat og Student ønsker dette. Dommerforeningen og Kommune ønsker ikke at
medlemmene skal få mulighet til å velge sekundærforening(er) / forum. Den nye løsningen vil derfor gjelde Privat, Stat
og Student. Når P har avklart sitt behov sender jeg ut en oppdragsforståelse og setter i gang leverandørene.
Vedtak:
Styret er åpne for sekundærmedlemskap også på tvers av seksjonene, men først på et senere tidspunkt når dette er på
plass seksjonsvis.
Dette forutsettes å ikke forsinke prosessen for de seksjonsvise sekundærmedlemsskapene.
En forutsetning er at prosessen ikke blir forsinket

46/20
Honorarutvalget

Orientering
Tor Egil Viblemo

Det er nedsatt en gruppe som skal se på honoreringen av tillitsvalgte. Anne Marie representerer JF-P i denne.
Hovedstyret foretok noen presisereringer av gruppens arbeid med avgrensning til honorar i snever forstånd. Tor Egil vil
orientere om dette.
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning. Leder orienterer Anne Marie i arbeidsgruppen.

47/20
Status spesialistutdanningen

Orientering
Tor Egil Viblemo

Det vil orienteres om hva status er for arbeidet med anbefaling til landsmøtet vedrørende en eventuell
spesialistutdanning.
Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning. Leder utarbeider innspill innen fristen i morgen.
Det må sikres et godt kunnskapsgrunnlag for en spesialistutdanning til Landsmøtet og det er ønskelig at 2 modeller
beskrives.

48/20
Samarbeid om E-kurs for tillitsvalgte i privat sektor
I privat sektor samarbeides det for øyeblikket om et initiativ for å samarbeide om elektronisk kursing av tillitsvalgte. Dette
samarbeidet vil kunne innebære kostnader, men mindre enn om man kulle ha forsøkt å produsere noe på egen kjøl.
Målet er å få benyttet OU-midler for å produsere kursene.
Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning. Styret er positiv til initiativet og Michael forvalter dette videre gjennom de utvalgene
han bekler.
48.20 Vedlegg E-kurs privat sektor skisse over moduler pr 17.4.20.pdf

49/20
Møteplan, evt dato- og frekvensjustering
Pandemien har medført et annet møtemønster både i form og behov for hyppighet. I tråd med dette bør styret diskutere
hva som vil være egnet for egen del.
Vedtak:
Neste møter opprettholdes den 26. mai og 11. juni. kl 16-18 og 11. juni, kl 16-18. Styreleder vil vurdere behovet for flere
teamsmøter. Det vil på et senere tidspunkt bli vurdert om det er mulig å gjennomføre et fysisk
styremøte/sommeravslutning ultimo juni. Eventuelle ekstra møter vil innkalles ad hoc.

50/20
Eventuelt
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Orientering
Michael J. H. Rummelhoff

51/20
Lexology

Diskusjon
Michael J. H. Rummelhoff

En tjeneste eller medlemsfordel som skal distribueres til medlemmene?
Vedtak:
Saken ble ikke behandlet.

52/20
Avholdelse av elektroniske årsmøter
Vedtak:
Leder og seksjonssekretær følger opp overfor hovedstyret mht. løsninger for å avholde årsmøtene elektronisk i påvente
av Hovedstyrets endelige retningslinjer.
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