Referat for JF-Privat 9.april 2019
Tid: kl. 16-20.00 tirsdag 9.april
Sted: Lillevik, Juristenes hus
Til stede: Tor Egil Viblemo, Tone Helen Brodal, Sigrunn Elisabeth Hauge, Jon Ole Bjørklund Whist,
Erlend Glad og Anders Schrøder Amundsen (forlot møtet ca kl 18.30)
Fra sekretariatet: Michael Rummelhoff (forlot møtet ca kl 18.45) og Eline Sekkelsten Østby
Forfall: Anne Marie Berg og Per Otto Svendsby.

Dagsorden:
38/19

*Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

39/19

*Godkjenning av referat fra styremøte
Referat fra forrige møte var ikke ferdig.

40/19

Økonomiorientering (Sigrunn)
Økonomiansvarlig orienterte om økonomien. Arbeidslivsjuristene og Forum for yngre
jurister har ikke hatt noe aktivitet i første kvartal 2019.
Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Sekretariatskontakt tar ansvar for at regning
vedrørende OU-midler for Helseforetaksjuristenes Nettverkssamling blir sendt til
Akademikerne. Leder og økonomiansvarlig tar ansvar for gjennomføring av
budsjettmøter med foreninger/forum i mai og september.

41/19

*Orientering fra Hovedstyret (Tor Egil)
Ingen fra seksjon Privat kunne stille på forrige Hovedstyremøte grunnet sykdom.
Saken om seksjon Privats ressursbehov ble ikke tatt opp forrige møte, og er utsatt til maimøtet.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
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42/19

*Orientering fra Akademikerne, samarbeidsutvalg og forum (Michael og de enkelte
kontaktpersonene i styret)
Michael Rummelhoff orienterte.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

43/19

Oppfølging fra ekstraordinært årsmøte JF-P.
Det vises til protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet.
Vedtak:
Styret tar protokollen til etterretning og vil sørge for å effektuere de prioriteringer som
der kommer til uttrykk.
Konkrete forbedringspunkter:
- Rutinene må sikre bedre kontroll i døren, slik at de som forlater møtet leverer fra seg
stemmesedler.
- Det skal ikke være deltakernummer på voteringssedler for skriftlig votering.
Tor Egil Viblemo tar kontakt med de andre seksjonene for å få tilbakemelding på om de
aksepterer at Juristforbundet-Privat har sitt årsmøte eller landsmøte.

44/19

Gjennomgang av handlingsplan styret JF-P – med aktivitetsplaner for
operasjonalisering av strategiske satsinger.
Leder og nestleder er i dialog om videre fremstilling. Styret fortsetter å arbeide med
formulering av og operasjonalisering i handlingsplanen av de strategiske grep som ikke
er ferdig formulert.
Vedtak:
Styret stiller seg bak de budsjettmessige disposisjoner og prioriteringer som fremkommer
i styrets bearbeidede handlingsplan.

45/19 Ressurssituasjonen, herunder digital ressurs
Det vises til notat om emnet som følge av behandling i Hovedstyret, samt innspill fra
Forum for Næringsdrivende
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Vedtak:
JF-P ønsker en løsning som best tar vare på interessene for medlemmene i Privat sektor.
Leder gis fullmakt til å forfølge en mest mulig hensiktsmessig løsning.
JF-P vil utarbeide et notat til HS som kommuniserer hvilke interesser det er viktig å
ivareta i så henseende.

46/19

Profesjonsring for jurister
Flere profesjoner har egen ring som identitetsskapende symbol.
Ved flere anledninger det tatt initiativ som ikke er imøtekommet.
Nå foreligger et slikt initiativ med konkret utforming.

Vedtak:
JF-P er positive til ideen og vil ta initiativ overfor de andre seksjonene for å kartlegge
om det er interesse for en juristring. Hvis det skal realiseres en profesjonsring for
jurister, må det forankres i hele forbundet og forbundet må ha full råderett over prosess
og design. JF-P foreslår en ring for kvinner og en ring for menn.
Saken tas opp igjen på neste styremøte.

.
47/19

Dekning av kurs JUS
Det fremstår noe uklart eller er i alle fall ikke kommunisert til alle, i hvilken grad
seksjonsstyret dekker et eller flere JUS-kurs (deltakeravgift). Det ble gjort vedtak i sak
13/18 om dekning av JUS-kurs for styremedlemmer og tillitsvalgte.

Vedtak:
Vedtak i sak 13/18 oppheves.

48/19

Operasjonalisering av definisjon av næringsdrivende medlemmer
Forum for næringsdrivende opplever frustrasjon over at det ikke til enhver tid enkelt kan
fremskaffes oversikt over JFs næringsdrivende medlemmer.
Forumet ønsker å få en bedre kategorisering i medlemssystemet og foreslår at en
definisjon for medlemssystemet kan være: «De som driver enkeltpersonsforetak eller er
partner og eier i eget AS.»

Vedtak:
Styret tar forumets innspill til etterretning. Styret viser til at årsmøtet vedtok nye
vedtekter med følgende definisjon:
» Medlemmer som er utøvende næringsdrivende med egen hel eller deleid virksomhet
registreres som næringsdrivende i medlemsregisteret.»
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JF-P ber om sekretariatet sørger for at aktuelle medlemmer blir kontaktet for å klarere
rett tilhørighet. JF-P ber om tidshorisont på når sekretariatet kan levere denne jobben.
Det ønskers også svar på hvilke medlemmer som er plassert i JF-P Advokater og på
hvilket grunnlag. JF-P ber også sekretariatet ta kontakt med bedrifter der vi har tre eller
flere medlemmer for å oppfordre til at det skal dannes bedriftsgrupper.

49/19

Rekrutteringspool for advokatfullmektiger
Forum for næringsdrivende foreslår at det i regi av Norges Juristforbund opprettes en
advokatfullmektigpool hvor nyutdannede og andre jurister, som har ønske om arbeid som
advokatfullmektig, kan registrere seg.
Vedtak:
JF-P ber sekretariatet utrede ideen og kostnad om rekrutteringspool nærmere. JF-P
foreslår at man ser på eksisterende rekrutteringsmuligheter som Webcruiter.

50/19

Øket tilstedeværelse av leder på Juristenes hus.
Erfaringen viser at det er en stor fordel for leder å være tilstede på Juristenes Hus.
Formålet er å følge opp seksjonen og forumene, drive styrearbeid og ikke minst politisk
arbeid opp mot de andre seksjonene, presidentskap og sekretariatet. Tor Egil Viblemo
ønsker å være ca en dag i uken på Juristene Hus. Antatt budsjetteffekt for resten av 2019
er 20-25 dager ekstra med frikjøp.
Vedtak:
Det åpnes for at leder i JF-P i øket grad vil være tilstede på juristenes hus; ca. en dag i
uken for å drive styrearbeid og politisk arbeid. Antatt budsjetteffekt for 2019: 20 ekstra
dager med frikjøp. Nødvendige reisekostnader og overnatting dekkes.

51/19

Eventuelt
a) Praktisering av åpenhet og offentlighet: Saken utsettes.
b) Spesialistutdanningen: Saken utsettes.
c) Advokatfullmektigordningen: Se sak 49/19.
d) Om etablering av Finansjuristene: Saken utsettes.
e) Rettsstatskonferanse
JF-P planlegger en rettsstatskonferanse i november 2019. Styret diskuterte aktuelle
temaer og foredragsholdere.
Vedtak:
Tone Helene Brodal, Sigrunn Elisabeth Hauge, Anders Amundsen og Erlend Glad er i
arbeidsgruppen. Første planleggingsmøte er satt til 30.april.
f) Forum for offentlige anskaffelser:
Det ble diskutert mulig etablering av Forum for offentlige anskaffelser. Tone tar kontakt
med Jan Erik Breivik fra PWC.
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