Referat fra JF-P styremøte 16.august 2017
Tid: Onsdag 16.august 2017 fra klokken 15.00- 20.00 (avsluttet kl 2030).
Sted: Møterom 1, Kristian Augusts gate 14.
Deltakere: Jørn H. Hammer, Tone Helen Brodal, Jon Ole Whist og Anne-Marie Berg
(forlot møtet 1730).
Fra sekretariatet: Eline Sekkelsten Østby og Michael Rummelhoff
Forfall: Tor Egil Viblemo og Erlend Glad.
72/17

Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat.

Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent. Ekstra saker under eventuelt ble varslet.
73/17

Økonomi

Til etterretning.
74/17

Valg av nestleder

Tone Helen Brodal ble valgt til ny nestleder i styret.
75/17

Valg av 2. vara til Hovedstyret

Jon Ole Whist ble valgt til 2.vara til Hovedstyret.
76/17

Presentasjon av Yngre Jurister

Leder av forumet, Simen Aasen Engebretsen, var tilstede på dette punktet for å
presentere seg og forumet. Forumet har foreløpig tre medlemmer: Simen Aasen
Engebretsen (leder), Sigurd Kinge og Christian Selen. Tone foreslo leder for Fagforum
for yngre entreprisejurister Majken Bie. Forumet trenger ytterligere ett til to kvinnelige
medlemmer som virker utenfor Oslogryta. Helst Trondheim eller Bergen. Anne-Marie
undersøker med mulig kandidat fra Trondheim.
77/17

Strategiplan for JF-P

Styret var enig at det skal jobbes med en strategiplan for seksjon Privat gjennom høsten
slik at vi før årsskiftet har en strategisk plan for seksjon Privat. Flest mulig skal
involveres, men planen må vedtas av seksjonsstyret som retningsdokument for styrets
arbeid frem til neste ordinære Årsmøte.
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0164 Oslo
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78/17

Høstens planer

Jørn redegjorde for oppstartmøte for styreledere i foreninger og forumer i seksjonen, se
eget referat fra møte. Streaming-utstyret må komme i bruk. Møtelokalene i Høyres Hus
anses som egnet til det, og styret besluttet å forhåndsbestille lokaler som senere fylles
med innhold av foreninger, forumer eller seksjonsstyret. Eline booker møterom på
Høyres Hus (Emil Stang) til fire kveldsarrangement i løpet av høsten.
79/17 Presentasjon av Arbeidslivsjuristene og orientering om Jørns møte
med Yngre Arbeidsrettsjurister
Leder av Arbeidslivsjuristene Camilla Therese Lannem presenterte sin forening og
aktiviteter. Hun orienterte om Arbeidslivsjuristenes planer for høsten. De har flere
temaer for arrangement, det første temaet vil være oppsigelse på grunn av
arbeidsforhold, og foredragsholder er advokat Jan-Erik Sverre. Dato bestemmes innen
kort tid.
80/17

Digitaliseringskonferansen. Orientering v/ Tone

Tone orienterte. Foreløpig plan er tre foredragsholdere og paneldebatt. Michael er i
dialog med Chrissie Lightfoot som en av foredragsholderne, og mulig datoen for
arrangementet endres for å få Lightfoot til arrangementet da hun ikke har anledning
31/10.
81/17

Besøk hos JUSEK

Tur til Stockholm 20.oktober- 21.oktober. Besøk hos JUSEK 20.oktober før lunsj. Vi får
et møterom til disposisjon etter lunsj.
82/17

Verdiundersøkelsen. Informasjon oversendt fra Tor Egil.

Styret diskuterte fremdrift på prosjektet. Det er nå mange som er kjent med vårt arbeid
og etterspør det. Vi har en derfor litt nedside. Spørsmålet om vi skulle be Tor Egil
utarbeide det faglige grunnlaget/konseptet for en undersøkelse ble drøftet. Det ble
ansett å ligge innenfor Tor Egils faglige spesialkompetanse, og lå derfor utenfor det man
kan forvente av frivillig arbeid som tillitsvalgt. Det må o så fall være på forpliktende
grunnlag. Jørn fikk fullmakt til å inngå slik avtale med Tor Egil om han var interessert.
Timeramme inntil 20 timer for et ferdig produkt som kan danne grunnlag for å
utarbeide en anbudskonkurranse i neste styremøte.
83/17

AdminControl

Utkastet til struktur ble diskutert. Styret ønsket ikke en åpen struktur i første omgang.
Tilganger gis på begrenset basis inntil videre. Eline oppretter mapper for Privat og
kaller inn (elektronisk) de som skal ha tilgang. Det er viktig med snarlig respons.
84/17

Orientering fra representasjon i utvalg og forum v/ Michael.

Michael orienterte. Det utsendte materialet var bra, men styret ønsket at enkelte
elementer ikke inngikk i styren men var tilgjengelig på annen måte. Til orientering.
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85/17

Administrative forhold

Eline demonstrerte streamingutstyret. Styret var fornøyd. Det ble besluttet å gjøre noen
ekstra innkjøp.
86/17

Høringer

I AdminControl vil styremedlemmene ha tilgang til oversikten over høringer og de
beslutninger som er fattet sentralt. Styret besluttet at det var opptil hvert enkelt
styremedlem å bringe inn høringer som det ønskes å følge opp. Eline legger oversikten
over høringssaker utarbeidet av sekretariatet i styremappen i AdminControl en gang i
uka.
87/17

Seksjonskontaktenes rolle.

Til orientering. Styret diskuterte dette, og mener at det er en betydelig skjev fordeling av
ressurser mellom seksjonene. Jørn gir innspill fra styrets diskusjon til sekretariatet,
herunder ønske om én seksjonskontakt som tok hele ansvaret for seksjonens
kontaktpunkter inn i Akademikerne.
88/17

Eventuelt

a) Visepresidentutvalget
Jon orienterte om arbeidet. Sentrale personer møtte ikke. Arbeidet er litt ute av kurs.
Stats representant synes å mene at Forbundet går med så store overskudd at det var
rom for avlønning av flere visepresidenter. Styret pekte på at en ideell forening i
prinsippet ikke skal gå med overskudd, at det hele er aktivitetsstyrt og at flere
visepresidenter ikke gir mer medlemsnytte og mange følgekostnader.
b) Verving
Oversikt over Privats medlemmer er fortsatt ikke mottatt fra markedsavdelingen. Eline
har purret, og skal motta den i løpet av kort tid. Mail skal sendes ut til alle virksomheter
der vi har medlemmer, men ikke tillitsvalgte, for å oppfordre flere til å engasjere seg
som frivillige (bli tillitsvalgte).
c) OU-midler
Styret ber Michael skaffe innspill til en sak OU-midler for seksjon Privats medlemmer
på neste styremøte.
d) Valg av varamedlemmer til seksjonsstyret
Tone og Jon ønsker at dagsorden til neste styremøte setter opp temaet til drøftelse.

Jørn H. Hammer
Styreleder
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