
JF-Privat
fredag 14. august 2020, 13:30 til 16:00
Lysebu / Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Tone Helen Brodal (JF-P Seksjonsstyret), Jon Ole Whist (JF-P Seksjonsstyret), Sigrunn Elisabeth Hauge, Tor Egil Viblemo (JF-P Seksjonsstyret), 
Anne-Marie Berg

Fraværende: Erlend Glad, Anders Schrøder Amundsen

Møteprotokoll

85/20
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Inkalling og dagsorden med tillegg til punkt under eventuelt om status for arbeidsgrupppe.

86/20
Godkjenning av referat
Vedtak:
Referatet ble godkjent, dog var det usikkerhet mht om Erlend Glad deltok eler ikke.

87/20
Økonomi
Det ble redegjort for seksjonens økonomi, som er god. Utgangspunktet for budsjetteringen av midler har endret seg fra
tildelingen gitt de ekstraordinære omstendighetene pandemien har bidratt til. en del planlagte aktiviteter har blitt endret.
Det bør vurderes å bruke midler på å kunne legge ut de  foredragene vi allerede kjøper inn, på nettsidene våre over en
lengre periode.

Vedtak:
Økonomiorienteringen ble tatt til etterretning.

87/20.1

Vedtak:

88/20
Orientering fra Hovedstyret
Sak 111.20 i Hovedstyret, som omhandler seksjonenes autonomi versus Hovedstyret, ble diskutert.
Det vil antakeligvis vøre Tone som stiller i Hovedstyremøtet på Holmen 25. august.

Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning.

89/20
Orientering fra forum, foreninger og utvalg
Det ble redegjort for det forestående tariffoppgjøret, initiativ til tettere tariffsamarbeid og fra foreningene, forum og
utvalg.
Seksjonstyret ønsket å få tilsendt rapporten som Forum-N har bestilt.
Forum for Yngre jurister / - og advokatfullmektiger trenger sekretariatets drahjelp

Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning.
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90/20
Suppleringsvalg - Hvordan?
Det ble vist til sentrale retningslinjer for å gjennomføre elektroniske valg, som ikke finnes.   Seksjonen har behov for
suppleringsvalg som skal gjennomføres elektronisk.

Vedtak:
Seksjonen spiller inn til Hovedstyret forslag til midlertidige retningslinjer inntil de sentrale blir utarbeidet.

91/20
Lysebuseminaret
Opplegget for samlingen var klart og ble ikke diskutert videre.

92/20
Praktiske forberedelser til landsmøtet og årsmøtet
Det er ønskelig å få medlemmer med tidlig på ballen.
Egne vedtekter må gjennomgås for å se om de trenger oppbrushing, evt fjerne motstrid. Sekretariatet sjekker dettte.

93/20
Redegjørelse for initiativ om tariffsamarbeid
Saken ble gjennomgått under sak 89/20.

94/20
Redegjørelse fra arbeidet med honorar / arbeidstidskompensasjon for
tillitsvalgte
aarbeidsgruppen er ferdig og kommer med tilrådning om at tillitsvalgte skal godtgjøres. JF ligger lavere mht å
kompensere for tapt arbeidsfortjeneste.
Innstillingen vil legges frem på landsmøtet.

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.

95/20
Seksjonsstyrets prioriteringer 2020
Saken utgikk pgaknapp  tid.

96/20
Innspill til hva som kan brukes av budsjett mht. Innkjøp utstyr
• Medlem/marked
• Innkjøp tjenester/utredninge
r• Opprette stipender/priser, eller støtte humanitære prosjekter (er dette innenfor vår kompetanse?)
Punktet ble delvis dekket under økonomigjennomgangen.

Vedtak:
Seksjonen bør benytte midler på opplæring o.l.som kan benyttes over lengre periode (inn i neste budsjettperiode).

97/20
Eventuelt
Tone redegjorde om arbeidet i arbeidsgruppen som ser på sekretariatets ressurser overfor seksjonene. Seksjonene
arbeider sammen.

Vedtak:
Redegjørelsen ble tatt til orientering.

Confidential, Rummelhoff, Michael J. H., 11/16/2020 11:06:48



Confidential, Rummelhoff, Michael J. H., 11/16/2020 11:06:48


