
Vedtekter for Statsforvalterjuristene 

endret 09.02.2010, 17.06.2014, 01.06.2018, 14.11.2019, 23.09.2020 

 

§ 1 Medlemskap 
Statsforvalterjuristene er en medlemsforening av Juristforbundet som består av 
alle som er 
 

• medlem i Norges Juristforbund, og 
• ansatt ved et statsforvalterembete eller Statsforvalternes fellestjenester 

(STAF) 
 

Medlemsforeningen er tilknyttet seksjonen for statsansatte jurister, 
Juristforbundet-Stat. Foreningens kortnavn er SF-JUR. 

§ 2 Formål 
Statsforvalterjuristene skal 

 
• ivareta medlemmenes interesser, blant annet deres arbeids- og lønnsvilkår 
• jobbe for å fremme juristers anseelse, innflytelse og faglige autoritet ved 

statsforvalterembetene 
• representere medlemmene i politiske prosesser 

• være bindeledd mellom medlemmene og Juristforbundet-
Stat/Juristforbundet 

§ 3 Plikter og rettigheter 
Medlemmer av Statsforvalterjuristene har rett til bistand fra lokal tillitsvalgt, og 

støtte fra Statsforvalterjuristenes styre ved behov. Saker som gjelder 
enkeltmedlemmer kan overføres til sekretariatet av den tillitsvalgte eller den 
saken gjelder. 

 
Hvis medlemmer ved ett embete har ulike interesser, må den tillitsvalgte ivareta 

helheten. Den tillitsvalgte kan drøfte prinsipielle problemstillinger med styret. 

§ 4 Styret 
Statsforvalterjuristene ledes av et styre. Styret består av leder, nestleder, tre 
styremedlemmer og første og andre varamedlem. 

 
Styret skal blant annet 
 

• lede den organisasjonspolitiske aktiviteten i foreningen 
• representere foreningen i politiske prosesser 

• utarbeide en handlingsplan med budsjett 
• ivareta dialogen med Juristforbundet-Stat 



• utnevne representanter til prosjektgrupper og faste råd og utvalg der 

Juristforbundet er representert 
• informere lokale tillitsvalgte om aktiviteter og prosesser i 

Statsforvalterjuristene og Norges Juristforbund 
• informere sekretariatet om hvem som til enhver tid sitter i styret og hvem 

som er tillitsvalgte i de ulike embetene 

• sørge for at vedtektene er godkjent av hovedstyret 
 

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. 
Varamedlemmene deltar på styremøter ved forfall fra styrets faste medlemmer. 
Varamedlemmene deltar i tillegg på ett styremøte hvert år, og bistår i styrets 

arbeid ved behov. 
 

Hvis styret på grunn av varige forfall blir uten varamedlemmer, kan styret 
aktivere valgkomiteen for supplerende valg. Nominasjonsprosessen skjer på e-
post til alle tillitsvalgte ved statsforvalterembetene. Frist for nominasjon er minst 

ti dager. Valget skjer på e-post med en stemmefrist på ti dager. Antall stemmer 
per embete avgjøres etter reglene for årsmøte, se vedtektenes § 6. 

§ 5 Lokalt tillitsvalgte og medlemmenes medvirkning 
I hvert embete og i STAF skal det være en hovedtillitsvalgt og en varatillitsvalgt. 

Det kan også være ytterligere tillitsvalgte ved ett embete, ut fra lokale forhold.  
Styret innhenter medlemmenes syn på viktige saker gjennom kontakt med lokalt 

tillitsvalgte i hvert enkelt embete. I det enkelte embete bør medvirkning skje 
primært gjennom medlemsmøter. 

§ 6 Årsmøte 
Årsmøtet er Statsforvalterjuristenes høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes 

annethvert år (partallsår) og skal minimum behandle følgende saker: 
 

1. Styrets beretning for toårsperioden. 
2. Handlingsplan med strategiske målsetninger for foreningens arbeid.  
3. Redegjørelse for foreningens økonomi. 

4. Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og første og andre 
varamedlem. 

5. Valg av valgkomité. 
6. Aktuelle saker. 

 

Hvert embete har et gitt antall delegater med forslags-, tale- og stemmerett på 
årsmøtet. Antall delegater avhenger av hvor mange medlemmer som jobber ved 

det enkelte embete på tidspunktet der årsmøtet blir varslet, med utgangspunkt i 
sekretariatets medlemsliste. Det er ikke anledning til å møte med fullmakt. 
 

Antall delegater: 
 

• 1-19 medlemmer: Én representant 
• 20-39 medlemmer: To representanter 
• 40-59 medlemmer: Tre representanter 

• 60 medlemmer eller flere: Fire representanter 
 



Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer, og velges på årsmøtet etter 

innstilling fra styret. Valgkomiteen skal ta hensyn til geografi, alder og kjønn i 
sitt forslag til nytt styre. 

 
Årsmøtet skal varsles med minimum én måneds frist. Saker som ønskes 
behandlet må sendes til styret senest ti dager før møtet. Dagsorden som angir 

hvilke saker som skal behandles, skal sendes ut senest én uke før møtet. 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis styret bestemmer det eller hvis minst 
halvparten av medlemmene krever det skriftlig. Innkalling med dagsorden skal 

sendes ut til delegatene med minimum syv dagers frist. For øvrig gjelder § 6 så 
langt det passer. 

§ 8 Endringer m.m. 
Endringer av vedtektene må godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall. 

Endringer i vedtektene og eventuelt nedleggelse av Statsforvalterjuristene skal 
godkjennes av hovedstyret. 


