
Møte i seksjonstyret JF-Privat
29. september 2020, 16:00 til 18:00
Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Michael J. H. Rummelhoff (JF-P Seksjonskontakt), Tone Helen Brodal (JF-P Seksjonsstyret), Jon Ole Whist (JF-P Seksjonsstyret), Erlend Glad, 
Tor Egil Viblemo (JF-P Seksjonsstyret), Anders Schrøder Amundsen, Sigrunn Elisabeth Hauge, Joachim Benno

Fraværende: Anne-Marie Berg

Møteprotokoll

110/20
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjent.

Beslutning

111/20
Godkjenning av referater
Punktet utgikk pga tidsrammen.

Forslag til vedtak:
Referater fra styremøter 14.8 og 10.9, samt samlingen på Lysebu godkjent.

 111.20 Utkast referat 14.8.20 JF-P.pdf

Beslutning
Michael J. H. Rummelhoff

112/20
Økonomi
Økonomisjef Michael Pocock Krane redegjorde for forslag til budsjett for 2021 og 2022.
Sigrunn redegjorde veldig kort for den rådende økonomiske situasjonen i JF-P.
Fra styret ble det gitt uttrykk for at an ønsket å samarbeide med sekretariatet mht hvordan fange opp medlemmer som
melder seg ut.

Forslag til vedtak:
Økonomiorienteringen ble tatt til etterretning.

 112.20 Orientering om JF budsjettforslag 21-11.pdf

Orientering
Sigrunn Elisabeth Hauge

113/20
Orientering fra Hovedstyret
Det ble gitt en kort redegjørelse ved åpningen av møtet.

Vedtak:
Redegjørelsen ble tatt til orientering.

 113.20 Utkast referat HS september.pdf

Orientering
Tor Egil Viblemo

114/20
Orientering fra foreninger, forum og utvalg
Punktet utgikk på grunn av for liten tid.

Orientering
Michael J. H. Rummelhoff

115/20
JF's policydokument om digitalisering
Joachim gikk kort gjennom bakgrunnne for arbeidet, men rak ikke å gå inn i selve policynotatet.

Beslutning
Joachim Benno
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Vedtak:
Policynotatet og Joachims foiler sendes ut og behandles i eget møte med dette som tema.

 115.20 B Ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet - FINAL.pdf
 115.20 A JF policydok om digitalisering (utkast fra JF Tech Forum 7. sept. 2020).pdf

116/20
Gjennomgang av sammendrag fra arbeid med rettspolitisk plattform fra
tillitsvalgtsamlingen
Det ble arbeidet med å etablere en rettspolitisk plattform for JF-P på tillitsvalgtsamlingen i Trondheim. Sammendraget
med råd om veien videre Ble presentert av Jan Glendrange fra Zynk.
Det ble fra styret uttrykt behov for å utarbeide en handlingsplan og strategi, og ønske om bistand til prosessguidng i
forbindelse med dette.

Vedtak:
Seksjonsstyret tar til orientering hva som samlingen kom frem til og tar dette med i det videre rettspolitiske arbeidet.

 116.20 JF-P oppsummering Trondheim.pdf
 116.20 Foilsett Zynk JF Privat Trondheim.pdf

Diskusjon
Jan Glendrange

116/20.1

Andre forslag fra tillitsvalgtsamlingen, herunder Digibuss

Punktet ble ikke behandlet pga. tidsknapphet.

117/20
Forberedelse av landsmøtet
Frist for innspill og å melde inn delegasjonen til landsmøtet er 6. oktober.
Det ble uttrykt ønske om at de 14 punktene som ble utarbeidet for rettspolitisk plattform for JF-P skulle vurderes opp i
mot hvem som bør være adressat og egnethet til å presenteres som saker / resolusjoner på landsmøtet.
Anders spilt også inn forslag til tillegg til dagens formålsbestemmelse som fikk styrets støtte: å fremme rettsikkerhet.

Vedtak:
Referatet sendes ut på e-post og sakene forberedes enkeltvis.
Egen frist internt for å komme med flere saker.
Særlig saker hvor JF er adressat må identifiseres og fremmes som saker / resolusjoner på landsmøtet
Tone tar ansvar for saker fra gruppen som behandlet rettsikkerhet.
Joachim tar ansvar for saker fra gruppen som arbeidet med kompetanse.
Michael tar ansvar for sakene fra gruppe som så på posisjonen toi privatansatte jurister, samt gjennomgang av
vedtekter.
Gruppen som så på rettshjelpsordningen ble ikke fordelt og det oppfordres at noen kan dekke hva som ble fremhevet
fra denne gruppen.

Beslutning
Tor Egil Viblemo

118/20
Tanker om styrets sammensetning neste periode.
Medlemmene bør diskuteres og gjøre seg opp noen tanker om man ønsker å bidra i neste periodes styre og eventuelt
om ønsket sammensetning.

De medlemmene som ønsker gjenvalg må meddele dette til valgkomiteen innen kl 24.00 5. oktober.
De som ønsker gjenvalg vil få tilsendt et spørreskjema som det å svares på.
De av medlemmene som ikke ønsker gjenvalg, herunder leder og nestleder vil senere få spørsmål om de ønsker å la
seg velge som delegat.

Forslag til vedtak:
Styrest sammensetning ble diskutert.

119/20
Oppdatering fra arbeidsgrupper o.l. hvor styret er representert.
Det vil gis en kort gjennomgang av arbeidet og status i arbeidsgrupper styret er representert; herunder blandt annet
arbeidsgruppen om sekretariatsressurser og spesialiseringsutdanningen.
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120/20
Eventuelt

121/20

Confidential, Rummelhoff, Michael J. H., 11/16/2020 11:10:44


