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Vedtekter for Juristforbundet – Stat   
(sist endret på årsmøte 4. februar 2008) 
 
 
§ 1 Seksjonens medlemmer  
 
Seksjon for statsansatte jurister (Juristforbundet – Stat) omfatter medlemmer av Norges 
Juristforbund (Juristforbundet) som er ansatt i statlig forvaltning og annen statlig virksomhet 
som følger lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven). 
Embetsdommerne utgjør en egen seksjon i Juristforbundet. 
 
Juristforbundet – Stat består av grupper av medlemmer i statlige etater og virksomheter. 
Grupper med 30 eller flere medlemmer betegnes som medlemsforening. Grupper med fra 5 til 
29 medlemmer betegnes som kontaktsteder. Lokale grupper på færre enn 5 medlemmer 
betegnes som arbeidssteder. Medlemstallet pr. 1. september hvert år legges til grunn.  
 
 
§ 2 Seksjonens arbeidsoppgaver 
 
Innen rammen av Juristforbundets vedtekter § 1-2 skal seksjonen ivareta medlemmenes 
interesser når det gjelder: 

-  lønns-, pensjons- og arbeidsforhold 
- kompetanseutvikling 
- profesjonsetiske spørsmål 
- andre saker som angår medlemmenes interesser  

 
 
§ 3 Styret 
 
Juristforbundet – Stat ledes av et styre som består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
Varamedlemmene har bare stemmerett i den grad ordinære medlemmer ikke møter. Styret 
avgjør selv om det er hensiktsmessig at varamedlemmene innkalles ordinært til styremøtene. 
 
Styremedlemmene, inklusive styrets leder, velges på årsmøtet for en periode på 2 år. Styret 
utpeker selv sin nestleder. Lederen, eventuelt nestlederen, møter fast i Juristforbundets 
hovedstyre, jf. Juristforbundets vedtekter § 3-5-1. 
 
Styret utarbeider forslag til handlingsplan for toårsperioden, behandler budsjettsøknader, 
innstiller og søker Hovedstyret om budsjettmidler samlet for seksjonen. Styret fordeler tildelte 
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midler til egen drift, kontaktsteder og foreninger, og har i henhold til økonomiinstruks 
anledning til revisjon og omdisponering av midlene i budsjettåret. Styret innkaller til 
rådgivende tariffkonferanse og godkjenner medlemmer til 
forhandlingsutvalg/samarbeidsorganer i Akademikerne – Stat. 
 
Styremøter innkalles av styrets leder. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. 
 
Hvis det i løpet av styreperioden blir varig forfall blant styremedlemmene slik at styret blir 
uten varamedlemmer, gis styret anledning til å aktivere valgkomiteen for supplerende valg. 
Nominasjonsprosessen gjøres på e-post til samtlige tillitsvalgte i seksjonen. Det skal gis minst 
10 dagers frist for nominasjonen. Valg skjer på e-post med frist for å stemme innen 10 dager. 
Avstemming skjer etter vedtektenes § 4-1. 
 
§ 4 Årsmøtet 
 
Årsmøtet er seksjonens øverste myndighet. 
 
§ 4-1 Generelle bestemmelser 
 
Følgende møter på årsmøtet: 
• Styrets medlemmer  
• Medlemsforeninger med 30-100 medlemmer møter med 1 representant 
• Medlemsforeninger med 101 til 500 medlemmer møter med 2 representanter 
• Medlemsforeninger med mer enn 500 medlemmer møter med 3 representanter 
• Valgkomiteens representant 
 
Grupper med færre enn 30 medlemmer kan slå sammen sine medlemstall og på denne måten 
oppnå felles representasjon på årsmøtet. Medlemsoversikt skal foreligge senest 1 måned før 
årsmøtet. 
 
Møtelederen velges av årsmøtet etter forslag fra styret. 
 
Ved avstemninger gjelder følgende: 
• Grupper med 30-100 medlemmer har 1 stemme 
• Grupper med 101-200 medlemmer har 2 stemmer fordelt med 1 stemme per møtende 

representant 
• Grupper med 201-500 medlemmer har 4 stemmer fordelt med 2 stemmer per møtende 

representant 
• Grupper med over 500 medlemmer har 6 stemmer fordelt med 2 stemmer per møtende 

representant 
 
Bare møtende representanter har stemmerett. Det er ikke anledning til å møte med fullmakt. 
Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret har 
ikke stemmerett. Ved stemmelikhet gis lederen av styret i Juristforbundet – Stat stemmerett. 
 

§ 4-2 Ordinært årsmøte 
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Ordinært årsmøte holdes hvert annet år, og skal avholdes senest 1 måned før 
representantskapsmøtet i Juristforbundet. 
 
Årsmøtet innkalles av styret i Juristforbundet – Stat med minst 1 måneds varsel. Dagsorden 
skal sendes ut senest 10 dager før møtet avholdes. Frist for påmelding kan tidligst settes 14 
dager før møtet. 
 
Det ordinære årsmøte skal behandle: 
1) Styrets beretning 
2) Styrets forslag til handlingsplan 
3) Valg av styrets leder, 6 øvrige styremedlemmer, 2 varamedlemmer og valgkomité på 3 

medlemmer 
4) Valg av representanter til ordinært representantskapsmøte i Juristforbundet, jf. 

Juristforbundets vedtekter §§ 3-1-1 og 3-2-2 
5) Andre saker på dagsordenen 

 
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, skal sendes styret senest 3 uker før årsmøtet. 
Grupper med stemmerett, styret og Juristforbundets hovedstyre har rett til å fremlegge saker 
til behandling. 
 

§ 4-3 Ekstraordinært årsmøte 
 
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når styret beslutter det eller når Juristforbundets 
hovedstyre eller minst en tredjedel av medlemsgruppene/medlemsforeningene skriftlig 
forlanger det. 
 
Innkallingen skal sendes ut med minst 10 dagers varsel og redegjøre for hvorfor det innkalles 
til møte. 
 
 
§ 5 Vedtektsendringer m.m. 
 
Hovedstyret godkjenner vedtekter for seksjonen, jf. Juristforbundets vedtekter § 3-5-3. 
 
Vedtekter for medlemsforeninger innenfor Juristforbundet Stat skal godkjennes av 
hovedstyret i Juristforbundet, som også godkjenner opprettelse, sammenslåing og nedleggelse 
av medlemsforeninger, jf. Juristforbundets vedtekter § 3-5-3. 
 
 
§ 6 Ikrafttreden 
 
Endringene gjelder fra vedtaksdato.  
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