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Referat fra JF-P styremøte 24.mars 2017
Tid: Fredag 24.mars 2017 fra klokken 14.00- 17.00
Sted: DJØFs lokaler, København
Deltakere: Jørn H. Hammer, Tone Helen Brodal, Erlend Glad , Tor Egil Viblemo og
Jon Ole Whist. Hanne Heide Kruger og Karianne Westheim Saue fra Bedriftsjuristene
var til stede på punkt 24/17, og forlot deretter møtet.
Fra sekretariatet: Michael Rummelhoff og Eline Sekkelsten Østby.
Forfall: Kate Rodin, Anne-Marie Berg og Arnstein Ødegaard
Dagsorden:
20/17 Godkjenning av innkalling, dagsorden, herunder rekkefølge for behandling, samt
referat, v/Jørn.
21/17 Status
a) Forum for næringsdrivende + AK v/Michael
b) Forum for privatansatte + AK v/Michael
c) Helsejuristene + AK
d) Forum for yngre jurister v/Jørn
e) Forum for ledere v/Jørn
f) Visepresidentutvalget v/Jon
g) Hovedstyret
h) Foreninger
22/17 Økonomi, herunder innspill fra Bedriftsjuristene, v/Tor
23/17 Oppdatering av medlemsstatistikk, v/ Michael
24/17 Refleksjoner fra DJØF-presentasjon, v/alle
25/17 Verdiskaping – videre prosess v/Tor
26/17 Fagutvalg v/Erlend.
27/17 Kjøp av streamingutstyr, v/Jørn
28/17 Elektronisk valg for Helsejuristene, v/Jon og Jørn
29/17 Valgstyre for seksjon Privat, v/Jon og Jørn
30/17 Valg av delegater til Landsmøtet, v/alle.
31/17 Topptillitsvalgtkonferansen, v/alle
32/17 IBA – status v/Jørn
33/17 Forum for næringsdrivende – oppnevning v/Jørn
34/17 Forum for privatansatte – oppnevning v/Jørn
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35/17
36/17
37/17
38/17

Nettstrategi - hjemmeside og sosiale medier, v/Tone
Rettssak – Rikslønnsnemndas avgjørelse
Digitalisering – artikkel i Juristkontakt? v/Jørn
Eventuelt

Dokumentasjon: Alle sakspapirer var utsendt før møtet.

Referat:
20/17 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referater.
Vedtak: Innkallling, dagsorden, og referat fra møte 30/1 ble godkjent.
21/17 Status
a) Forum for næringsdrivende + AK: Michael redegjorde. Forum oppnevnt med
fire medlemmer, ledes av advokat Lise Reiersen. Styret ønskes supplert med et
mannlig medlem til fra Nord-Norge. Første møtet i Forumet er avholdt, lagt plan
for møter og aktiviteter i 2017. Diskutert aktuelle arbeidstemaer. Michael vil
være forumets sekretær.
b) Forum for privatansatte + AK: Tre kandidater til forumet ble godkjent: Fått
kandidater til tre plasser. Anette Fjeld (leder), Lars Tore Fredriksen, Camilla
Fosse. Michael vil være forumets sekretær.
c) Helsejuristene + AK: Jørn redegjorde kort for deres aktivitet.
d) Forum for yngre jurister: Så langt ikke etablert, da det søkes etter kandidater.
e) Forum for ledere: Det arbeides videre med å finne kandidater.
f) Visepresidentutvalget: Jon Ole redegjorde for arbeidet i utvalget. Det har vært et
møte som har vært avholdt og et er nært forestående.
g) Hovedstyret: Jørn redegjorde for status.
h) Foreninger: Arbeidslivsjuristene har gjennomført et seminar. Ellers ikke
gjennomgang i detalj.

22/17 Økonomi, herunder innspill fra Bedriftsjuristene
Tor orienterte om budsjettet og bruk av midler så langt i år. Forbruk ligger lavere enn
periodisert. Det forventes høyere aktivitet utover, og et øket forbruk i tråd med dette.
Tor og Jørn fører dialogen med Bedriftsjuristene videre med sikte på en endelig
avklaring og styrebehandling i mai-møtet.
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23/17 Oppdatering av medlemsstatistikk
Michael orienterte om medlemsstatistikken. Det foreligger ikke radikale endringer. Det
har vært en liten nedgang nylig, men ikke vesentlig. Det blir en oppgave å stoppe
lekkasje, og rekruttere flere medlemmer.
24/17 Refleksjoner fra DJØF-presentasjon
Alle kom med refleksjoner fra presentasjonen. Konklusjon om at det var et verdifullt og
inspirerende besøk i DJØF med ideer som Privat kan kopiere. Det ble opplevet som
nyttig å bli kjent med deres erfaringer med digitalisering, kommunikasjon med
medlemmer, oppsøkende rådgivning, internasjonale nettverk, verving av
studentmedlemmer, mentor-ordning med nyutdannet jurist og advokat og
undersøkelse om akademikeres verdiskapning i små og mellomstore bedrifter.
25/17 Verdiskaping – videre prosess
Prosjekt «Verdiskapning av jurister i privat sektor», Tor Egil Viblemo er utpekt som
leder for prosjektet. Spørsmål om noe frikjøp av prosjektleder ble drøftet, men ikke
konkludert. Tor trådde ut av møtet mens diskusjonen pågikk. Det ønskes at DJØFs
undersøkelse om verdiskapning gjennomføres i Norge og at vi ønsker å samarbeide med
Econa og Samfunnsviterne hvis de er interessert. Sekretariatet bes opprette kontakt
med Econa og Samfunnsviterne om dette. Drøftet spørsmål om frikjøp av prosjektleder,
styret har ikke konkludert. Trenger mer tid.
26/17 Fagutvalg
Fagutvalg med følgende temaer ble foreslått etablert: Varsling, personvern, korrupsjon,
skatt, compliance. Erlend følger opp dette og utarbeider forslag til tekst som skal
markedsføres. Budsjett på 25 000 kroner pr fagutvalg.

27/17 Kjøp av streamingutstyr
Det er innhentet tilbud fra Scandinavian Photo. I tillegg til utstyr som det er innhentet
pris på, ble det informert om at det kommer ekstra kostnad til høytalere på ca 10 000
kroner.
Jørn, Magne, Michael og Eline skal i møte med Econa for å høre om deres erfaringer.
Arbeidet videreføres med sikte på investeringer i nødvendig utstyr for å kunne
kringkaste møteaktiviteter til alle medlemmer i hele landet.

28/17 Elektronisk valg for Helsejuristene
Utsettes til neste styremøte.
29/17 Valgstyre for seksjon Privat
Utsettes til neste styremøte.
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30/17 Valg av delegater
Navn på delegater ble foreslått og fremmet i møtet. Videre rekruttering gjenstår.
Jørn gis fullmakt til endelig oppnevning til delegasjonen. Styremøtet i mai tar stilling til
rangeringen.
31/17 Topptillitsvalgtkonferansen
Det ble ikke tid til gjennomgang.
32/17 IBA – status
Det ble ikke tid til gjennomgang.
33/17 Forum for næringsdrivende – oppnevning
Ble behandlet i sak 21/17.
34/17 Forum for privatansatte – oppnevning
Ble behandlet i sak 21/17.
35/17 Nettstrategi - hjemmeside og sosiale medier
Tone orienterte om strategi for hjemmeside og sosiale medier. Mål om at 50 % av
medlemsmassen skal følge JF-P på Facebook innen 2018.
Eline oppretter profil på Twitter, LinkedIn og Instagram, og kjøpe aktuelle domener.
1000 kroner pr måned i begynnelsen kan brukes til å fremme innlegg på Facebook.
36/17 Rettsak – Rikslønnsnemndas avgjørelse
Det ble ikke tid til gjennomgang.
37/17 Digitalisering – artikkel i Juristkontakt?
Det ble ikke tid til gjennomgang.
38/17

Eventuelt

Forum for Infrastrukturjurister skal etableres, Michael legger til rette.
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På vegne av styret,
Jørn H. Hammer
Styreleder
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