Referat fra JF-P styremøte 18.1.2018
Tid: 16.00-21.00
Sted: Juristenes Hus
Deltakere:

Jørn, Tone Helene, Jon Ole og Erlend.

Forfall:

Anne-Marie Berg og Tor Egil Viblemo.

Adm.:

Seksjonskontakt Michael og seksjonskonsultent Eline

Fra sekretariatet møtte Linda Engebretsen, Petter Solvang og Trond Egil Hustad Jakobsen
under sak 6/18.
Referent: Michael
Referat:
1/18

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det ble uttrykt et ønske om å motta innkalling med dagsorden og saker 1 uke før
avholdelse av styremøte, gjerne tidligere der mulig. Man bestreber seg på at det minst er
1 weekend mellom innkalling og selve styremøtet.
Det ble orientert om at saker lastes opp løpende i Admincontrol under mappe for
kommende styremøter. Styremedlemmer kan også gjøre det.
Tone savnet et par saker. Disse settes opp på neste styremøte.

2/18 Godkjenning av referat
Tone hadde kommentar til vedtaket i sak 127/17 «Budsjett og handlingsplan», som var
styrets hovedsak og grunn til at det ble avholdt ekstra styremøte. Hun ønsker at dette
punktet drøftes på neste styremøte.
Referatet ble godkjent.
3/18 Orientering fra Hovedstyret
Jørn Hammer redegjorde fra Hovedstyret (HS).
Utkast til referat fra HS ble gjennomgått og kommentert.
Alle i styret får lik tilgang til HS’ papirer. Det ble vist til sakskartet for neste HS-møtet
Problemstilling rundt det uheldige at HS fastsetter presidentens lønn ble drøftet.
Styret oppfattet forslaget om tidligere justisminister Anders Anundsen som nytt medlem
av juryen til Rettsikkerhetsprisen som en omdømmerisiko. Jon Wessel Aas nevnt som en
alternativ kandidat til komiteen for Rettsikkerhetsprisen.
4/18 Statusrapport foreninger og forum
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Jørn orienterte fra oppstartsmøtet med forumene og foreningene hvor alle unntatt
Arbeidslivsjuristene deltok, og viste til utsendt referat.
Michael redegjorde fra forumene og om henvendelse fra styremedlem av
Bedriftsjuristene. Forum for Privatansatte arrangerer tillitsvalgtkonferanse for
virksomhetstillitsvalgte på Støtvig hotell i midten av februar. Forum for
Næringsdrivende arrangerer seminar på Frøya for næringsdrivende. Temaet er å drive
næring mer effektivt.
5/18 Statusrapport fra Akademikernes utvalg og samarbeidsutvalg.
Michael redegjorde fra Akademikerutvalgene og samarbeidsutvalg.
Det er en forestående arbeidsrettssak mellom Sykepleierforbundet og Virke hvor JF er
blitt forespurt om partshjelp. Det er en forestående Rikslønnsnemd for Akademikerne
Helse om man ikke kommer til enighet. Bane Nor har kommet i mål med ny B-dels
avtale. Akademikerne Næring har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på
næringsdrivendes behov for forsikrings- og bankordninger.
6/18 Orientering fra sekretariatet om CRM, arrangementer, internett m.m.
Linda Engebretsen og Petter Solvang redegjorde fra markedsavdelingen om CRM og
nettsidene. Trond Egil Hustad Jakobsen redegjorde fra Arrangementsteamet om Privat
sektors deltakelse på Juristforbundets arrangementer.
Styret tok redegjørelsene til orientering. Det ble uttrykt ønske om forsert
implementering av CRM, og at seksjonen kunne være villig til å gi økonomisk bidrag for
å fremme løsninger som er særlig viktig for seksjon Privat. Det ble også ytret ønske om
egen kategori for kontaktperson / frivillig. Seksjonene ønsker tilgang til / oversikt over
alle tillitsvalgte. Det uheldige i at næringsdrivende ikke kan identifiseres ble formidlet.
Det ble stilt spørsmål om hvilke tiltak man hadde for å fange opp nye og uteksaminerte
studenter.
Ønske om ny toppfane på FB profil ble også kommunisert.
7/18

Økonomi
Økonomiansvarlig Tor Egil hadde dessverre forfall, men hadde kommunisert til leder at
økonomien er god.

8/18 Egen forening for Finansjuristene og videre prosess.
Presidenten og sekretariatet har i praksis stoppet prosessen. De vil heller ikke uttale seg
om Bedriftsjuristene har vetorett i saken, dvs. om de kan blokkere saken. Saken drøftes
på neste styremøte i lys av HS’ sin behandling av spørsmålet under
seksjonsorienteringene.
9/18 Godkjenning av Helsejuristenes vedtekter, se sak 111/17.
Jørn Hammer redegjorde for saken.
Vedtak: Leders innstilling til saken godkjennes. Notatet fra Woxholth legges frem for
HS.
10/18 Strategi, status og videre prosess.
Det bør legges et strategiseminar i slutten av mai / tidlig juni for
organisasjonstillitsvalgte.
Punktet føres opp på neste møte, men strategi bør tas opp på hvert møte.
11/18 Nytt økonomireglement og frikjøp
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Tone Brodal fratrådte under behandlingen av hennes sak.
Brodals deltakelse på Hovedstyresamlingen i Malaga dekkes med 12 timer.
Prosjektlederoppgaven for Digitaliseringskonferansen kompenseres for arbeid mellom
08.00-16.00, 3 timer før og 3 timer etter klokken 12.00. Timeliste skal leveres for
utregning.
12/18 Rapport fra Digitaliseringskonferansen
Prosjektleder rapporterte om Digitaliseringskonferansen.
Styret tok redegjørelsen til orientering.
13/18 Organisasjonstillitsvalgte. Dekning av kurs.
Vedtak: Kursavgift på inntil 2 kurs à maksimalt 5.000 kr per kurs innvilges
organisasjonstillitsvalgte.
14/18 Kommunikasjon og rolleforståelse
Utsettes til neste møte.
15/18 Organisasjonskart
Utsettes til neste møte.
16/18 Eventuelt
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