
Protokoll – styreseminar JF-Stat 
Tid: 7.- 8. januar 2019 

Sted: Støtvig Hotell, Larkollen 
 

Tilstede:  Sverre Bromander (leder), Are Frykholm, Fredrik Wold, Christine Sten, Gunnar 

Schjønsby, Anne Opheim (dag 2), Hilde Rasmussen Nilsen (pr. telefon dag 2), 

Rannveig Sørskaar, Kjetil Sørensen 

Sekretariatet: Rikke C. Ringsrød 

 

Agenda: 
 

Sak 01/2019 Handlingsplan 2018-2020 
Årsmøtet i JF-S vedtok en handlingsplan for styreperioden 2018-2020, og denne vil 
være utgangspunkt for styret arbeid i perioden. Den vedtatte handlingsplanen er 
overordnet slik at styret har behov for å konkretisere tiltak under de ulike 
satsingsområdene i planen.  
 

• Helhetlig forbund – samling på tvers 

Kartlegge dagens tilbud og bedre informasjon om det tilbudet som finnes 
Koordinering av tilbud på tvers av seksjonene 
Nettverk - tydeliggjøring av målgruppe 

  Ta initiativ til årlig samling av seksjonstyrene 
Åpne topptillitsvalgtprogrammet for øvrige seksjoner 
 

• Medlemsstyring-/nytte 

Gjennomgå gjeldende medlemstilbud 
Bedre informasjon om hvilke muligheter/tilbud som finnes (maler for oppstart av 
forening/lokallag, økonomisk støtte, årshjul, styrereferater etc.) 
Styrke kommunikasjonen med medlemmene 
Utarbeide en kanalstrategi, dvs. tydeliggjøre hvilken informasjon gis hvor og til hvem 
Velkomstpakke til medlemmer – hva ligger i dette i dag og hva ønskes 
 

• Styrke medlemsfordelene 

Attraktive og gode medlemstilbud – tydelig nok 
Gjennomgang av arbeidsavtaler og lønn ved ansettelse tydeliggjøres 
 

• Utvikling av seksjon stat 

Følge opp landsmøtevedtak om regionale samarbeid 
Forvaltningskonferansen videreføres 
Utarbeide praktisk informasjon/tips og råd til ulike målgrupper på nett (filmsnutter) 
Vervekampanje 
 



• Tillitsvalgtes rolle/gjøre det attraktivt å være tillitsvalgt 

Tilby relevant opplæring - kurs og opplæring, også praktiske kurs (søke OU-midler, 
styrearbeid mm.) 
Forvaltningsjuristen – videreføre Forvaltningskonferansen, synliggjøring av 
medlemmenes arbeidshverdag/oppgaver, samarbeide med 
studentseksjonen/arbeidsgivere for å vise frem kompetanse 
Synliggjøre den jobben de tillitsvalgte gjør – presentasjon i ulike kanaler 
Tilrettelegge med informasjon og ressurser 
Fokus på den tillitsvalgte som forhandler – sjekke mulighet for å tilby Harvard-kurs 
Utarbeide langsiktig lønnsstrategi 
Forbedre statistikkgrunnlag 
Velkomstpakke til de tillitsvalgte – hva ligger i dette i dag og hva ønskes 
 

• Omstilling 

Erfaringsutveksling 
Profilere Omstillingsveileder 
Fokus på lønnsutvikling og muligheter i omstilling 
 

Vedtak:  På bakgrunn av diskusjonen nedsetter styret en arbeidsgruppe som innarbeider 

forslag/tiltak i handlingsplanen. Forslaget fremlegges til behandling og vedtak på 
styret samling i februar i København. Arbeidsgruppen består av Hilde, Rannveig og 
Kjetil, samt Rikke fra sekretariatet. 
 
 

Sak 02/2019 Budsjett 2019 
Styret ved Fredrik har mottatt søknader til budsjett for 2019, og vil på bakgrunn av 

diskusjonen om handlingsplan og tidligere vedtatt fordelingsnøkkel foreta tildelinger 

til foreningene. Styret ble enige om at representanter trer ut ved behandling av egen 

forenings budsjettsøknad. 

Styret ønsker å tydeliggjøre muligheten for å søke økonomisk støtte til aktiviteter 

også for kontaktstedene. Arbeidsgruppen som er nedsatt for å lage pilot hvor inntil 

10 kontaktsteder kan søke om eget budsjett, sender invitasjon til kontaktstedene. 

 

Vedtak:  Fredrik utarbeider endelig oversikt på bakgrunn av styrets behandling, og denne 

oversendes som eget vedlegg fra Fredrik. Sverre utarbeider og sender tildelingsbrev 

med begrunnelser til foreningene. Arbeidsgruppen følger opp med informasjon og  

invitasjon overfor de tillitsvalgte på kontaktstedene. 

 

Sak 03/2019  Valg av nestleder og vararepresentanter til hovedstyret 
Det vises til sak 41/2018 hvor styret påbegynte diskusjonen rundt valg av nestleder i 
seksjonen etter at tidligere nestleder Katrine Bratteberg ble valgt til visepresident i 
Juristforbundet. Hilde Rasmussen Nilsen ønsker å stille til vervet, og det foreligger 
ingen andre kandidater. Hilde velges til ny nestleder i seksjonen for styreperioden 
2018-2020. Hun går da også inn som 1. vararepresentant til hovedstyret. 
 



Det skal også velges en 2. vararepresentant til hovedstyret. Anne og Are ønsket å 
stille til dette, og styret foretok skriftlig avstemming blant de faste 
styrerepresentantene. Are ble valgt til 2. vararepresentant til hovedstyret. 

 

Vedtak:  Hilde Rasmussen Nilsen er valgt til nestleder i seksjon stat for styreperioden 2018-

2020. Hun er også seksjonens 1. vara til hovedstyret. Are Frykholm er valgt til 2. 
vara til hovedstyret for samme periode. Rikke sørger for å videreformidle beskjed 
om valgene til medlemsregisteret og til Mette-Sofie Kjølsrød som hovedstyrets 
sekretær. 

 

Sak 04/2019 Topptillitsvalgt-programmet 
Seksjonen har gjennomført faglige samlinger for sine topptillitsvalgte i foregående 
styreperiode, og styret må beslutte om disse ønskes videreført. Styret mente det var 
behov for klarere målsetting med samlingene, og klargjøring av hvem man tenker er 
topptillitsvalgte/målgruppe. Relasjonsbygging og nettverk er en viktig effekt av 
samlingene, og derfor viktig å klargjøre målgruppe. Styret ønsker økt fokus på 
Juristforbundets politikk, og at samlingene både har et faglig og et praktisk innhold. 

 

Vedtak:  Styret ønsker å videreføre topptillitsvalgt-programmet med 4-5 samlinger i løpet av 

året. Styret er samtidig klar på behovet for å tydeliggjøre målgruppe og målsetting 
med samlingene. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Sverre, Anne og 
Rannveig som får ansvar for videre planlegging av programmet. Arbeidsgruppen 
fremlegger forslag til styresamlingen i København i februar. 

 

Sak 05/2019 Medlemsmøter 
På årsmøtet i seksjonen i 2018 fremkom det et ønske å øke den medlemsrettede 
aktiviteten i styreperioden. Styret ønsker å gjennomføre medlemsrettet aktivitet i to 
byer.  
 

Vedtak:  For å bedre seksjonens medlemsrettet aktivitet, nedsettes en arbeidsgruppe 

bestående av Christine, Kjetil og Fredrik som utarbeider forslag til sted, tid og 
innhold. Forslaget fra arbeidsgruppen behandles på styremøtet i mars 2019. 

 

Sak 06/2019 Ledertilbud 
 Juristforbundet har mange medlemmer i lederstillinger, og ønsker å se på hvilke 

medlemstilbud forbundet kan gi denne gruppen medlemmer. Juristforbundet har en 
lederkonferanse som et tilbud til ledere i alle sektorer.  

 Styret ønsker en kartlegging av hva et tilbud skal være og for hvem. Hva ønsker vi 
som forbund å oppnå med et slik tilbud? Hva gjøres i andre foreninger? 

 

Vedtak: Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Are, Gunnar, Anne og Fredrik som 

kartlegger behov og mål for medlemstilbud til våre ledere. Arbeidsgruppen 
fremlegger forslag til styremøtet i oktober 2019. 

 


