
 

 

Styret JF-P 

Referat fra JF-P’s styremøte nr. 5/18, 21. august 2018 

Tid: Tirsdag kl. 16.05-21.30 
Sted: Møterom Lillevik, 7. etg., Juristenes hus 
 
Tilstede: Jørn, Tone, Tor Egil (fra kl 17.30), Jon-Ole, Erlend (fra kl 17.30) og Anne Marie. Håvard Holm 

var tilstede under sak 71/18.  Leo Grûnfeld fra «Menon» var til stede undere sak 73/18.  

Fra sekretariatet Michael. 

Meldt forfall: Valgkomitéen 
 
 
Referat 
 
65/18    Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Ingen bemerkninger. 
 
66/18    Godkjenning av referat fra forrige møte. 
Siste setning i 62/18 sløyfes. 
Ingen ytterligere bemerkninger utover rettskriving. 
 
67/18    Økonomi 
God økonomi. Godt med rom for tiltak. 
Det som ikke er forbrukt går tilbake til felleskassen. 
Det er forbedret økonomisk styring denne perioden. 
 
Vedtak: 
Åpne for å kjøpe kompetent medierådgivning i forbindelse med presentasjon av rapport. 
Vil åpne for å dekke frikjøp (for de som trekkes lønn), reise og opphold for tillitsvalgte på 
Juristkongressen, samt for delegasjonen og varaene til Landsmøtet. 
 
68/18    Orientering fra Hovedstyret 
Jørn redegjorde. 
Akademikerrepresentasjon og slutthonorarsakene ble kommentert, samt at Medlemskapsavtaler 
pluss ble diskutert. 
 
69/18    Orientering fra Utvalg, samarbeidsorgan, forum og foreninger. 
Utsatt 
 



 
70/18    Valgkomitéen, kort presentasjon og stausoppdatering.  
Valgkomiteen ble forhindret i å møte og har varslet at vil gå av etter årsmøtet. De  ønsker at styret 
utpeker valgkomitékandidater til årsmøtet. 
Erlend ble utpekt til styrets valgkomité for valgkomité og for delegasjonen. 
 
Styret diskuterte honorering og frikjøp av tillitsvalgte). 
 
Styret vil fremme sak på årsmøtet. 
 
 
71/18    Presidentkandidat Håvard Holm presentasjon som presidentkandidat. 
 
Håvard Holm delte sine tanker med styret. 
 
72/18    Gjennomgang av strategiplanen fra «Tanken bak» 
Planen har fremhevet 5 saker etter innspill fra leder. 
Resolusjoner på bakgrunn av denne fordeles for utarbeidelse av de enkelte resolusjoner. 
Tone får ansvar for å bearbeide strategiplanen og komme med innspill. Skal være ferdig presentert 
og sendt sekretariatet for utsendelse 7. september. 
 
Jørn lager resolusjoner til strategipunktene. 
 
73/18    Møte med Menon med presentasjon av verdiundersøkelsen. 
Leo Grûnfeld presenterte verdiundersøkelsen fra Menons side og tok imot ytterligere spørsmål – 
geografi og kvinneperspektiv 
Menon vil utarbeide en presentasjonspitch. 
 
Rapporten tas midlertidig til orientering. 
 
74/18    Vurdering om innkjøp av konsulentrapport om kvinnelige juristers verdiskapning i bedrifter. 
Menon ble invitert til på komme med tilbud om kvinneundersøkelse, blant annet med bakgrunn i 
funn fra verdiundersøkelsen. 
 
75/18    Ressursanalysen 
Styret er sterkt kritisk til rapporten og som fremstår som et bestillingsverk.  
Rapporten fremstår som vanskelig å bruke i forhold til formålet. Den oppfattes ikke tjenlig for 
formålet og har mange svakheter. 
 
Presidenten oppfattes å ha ødelagt høringen ved å kommentere den i forkant. 
 
76/18   Oppstartsmøte med foreninger og forum med tanke på høstens aktiviteter. 
Oppstartsmøte vil avholdes 22. august. 
 
77/18    Forberedelse av Årsmøtet 
 
Oppgaver ble fordelt: 
 
• Ordstyrer – Ragnhild Raugland 



 
• Årsberetning - Jørn 
• Saker og resolusjoner: 
- Trinnvist medlemskap – Jørn (JOW uttrykte uenighet i dette og fikk støtte av flere i styret) 
- Nettverksmodell - Jørn 
- Foreningsmodell bare knyttet til kollektive avtaler – Jon Ole 
- Elektroniske valg – støttes og legges frem for årsmøtet. - Jørn 
- Hovedstyrepraksis for kommende presidentperiode - Jørn 
- Utrede spesialistutdanning – Tor Egil 
- CRM og medlems-app - Jørn 
- Kvotering ved inntak på jus-studiet – Anne Marie 
- Videreutvikling av Forum for Næringsdrivende? Samarbeid med DNA? – Michael tar dette til 
Forum for Næringsdrivende 
- Honorar og godtgjøring i JF-P - Jørn 
- Videreutvikling av Juristforumene – Jørn 
• Handlings- og strategiplaner - Jørn 
• Vedtektsendringer – Valgkomité bør føres inn. Jørn (§1 Jon) (§3 Tone) Diskusjon om 
voteringsordningen. Årsmøte må gi fullmakt til å supplere gjennom styreperioden. 
 
• Valg (styreleder, styre, delegasjon og valgkomité) - Erlend  
 
Administrasjonen gis ansvar for å arrangere årsmøtet innen presenterte rammer. 
 
78/18   Forberedelse Landsmøtet 

- Utsatt 

 
79/18   Legal Walk 
Jørn redegjorde og oppfordret medlemmene til å gå. 
 
80/18   Eventuelt 

- Ingen saker 


