Vedtekter for Juristforbundets universitets- og høyskoleforening
Etter endringer vedtatt på årsmøtet 21. oktober 2016 – godkjent 27. oktober 2016

§ 1 Gruppens navn og tilknytning
Juristforbundets universitets- og høyskoleforening organiserer medlemmer i Norges
Juristforbund (Juristforbundet) som er ansatt ved landets universiteter eller høyskoler.
Foreningen er tilknyttet Juristforbundet gjennom Juristforbundets seksjon for statsansatte
(Juristforbundet – Stat), jf. vedtekter for Juristforbundet § 3-8-1.
§ 2 Foreningens formål
Foreningen har følgende formål:





Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
Representere medlemmene i ulike typer forhandlinger, prosesser og diskusjoner
Bidra i utvikling av sektoren og fremme juristenes betydning i denne
Være bindeledd mellom medlemmene og Juristforbundet – Stat/Juristforbundet

§ 3 Styret
Foreningen skal ledes av et styre bestående av leder og nestleder, som velges særskilt, tre
styremedlemmer og én til to varamedlemmer. Styret bør ha sammensetning både av av
administrativt og faglig ansatte. Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av medlemmene
er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har
stemt for.
Styret skal holde sekretariatet i Juristforbundet orientert om hvem som til enhver tid sitter i
styret.
§ 4 Medlemmenes medvirkning
Styret bør innhente medlemmenes syn på viktige saker. Styret kan holde medlemmene
orientert gjennom å innkalle til medlemsmøter på de respektive forhandlingssteder. Disse
møtene må organiseres slik at samtlige medlemmer får mulighet til å fremme sine
synspunkter.
§ 5 Årsmøtet
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Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Ordinært årsmøtet avholdes om høsten annet hvert år
og skal behandle følgende saker:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Styrets beretning for toårsperioden
Plan for styrets arbeid i valgperioden
Godkjenning av foreningens regnskap for de foregående år
Valg av styre med særskilt valg av leder og nestleder, og varamedlemmer og hvis noen
foreslår det - valgkomitéeventuell valgkomité
Valg av representant(er) til årsmøtet i Juristforbundets statsseksjon (Juristforbundet –
Stat)
Aktuelle saker og innkomne forslag

Delegatene har forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Det er ikke anledning til å møte
med fullmakt.
Medlemmene ved den enkelte institusjon oppnevner representanter med stemmerett etter
følgende antall medlemmer pr. 1. januar:
1 - 10 medlemmer – én representant
11-20 medlemmer – to representanter
flere enn 20 medlemmer – tre representanter
I tillegg møter det sittende styret med tale- og forslagsrett.
Årsmøtet skal innkalles ved skriftlig varsel (epost) med minst én måneds frist. Dagsorden skal
sendes ut senest én uke før møtet og skal angi de sakene som skal behandles. Saker som
ønskes behandlet skal leveres styret senest 14 dager før møtet.
§ 6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes etter styrets beslutning, eller hvis halvparten av
medlemmene skriftlig krever det. Innkalling med dagsorden og orientering om hva saken
dreier seg om skal sendes ut til medlemmene med minimum syv dagers frist. For øvrig gjelder
det som er fastsatt i § 5 så langt det passer.
§ 7 Samarbeid med øvrige Akademikerorganisasjoner
Det vises til vedtatte rammebetingelser for lokalt akademikersamarbeid vedtatt av styret i
Akademikerne.
§ 8 Godkjenning av vedtekter, endringer m.m.
Hovedstyret i Juristforbundet godkjenner opprettelse, sammenslåing og nedleggelse av
medlemsforeninger innenfor Juristforbundet – Stat, jf. Juristforbundets vedtekter § 3-5-3.
Slike saker skal fremmes gjennom Juristforbundet – Stat som innstiller til hovedstyret.
Medlemsforeningens vedtekter og endring i disse skal godkjennes av hovedstyret. Saken
fremmes gjennom Juristforbundet – Stat som innstiller til hovedstyret.
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