Rettspolitisk forening
INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG FOREDRAG I
RETTSPOLITISK FORENING
Tid: Torsdag 11. mars kl. 18.00 – foredrag kl. 19.00
Sted: Urbygningen, auditorium 5
Årsmøtet begynner kl. 18.00, og kl. 19.00 er det foredrag med etterfølgende debatt. Hele
arrangementet er åpent for alle!
Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsmelding fra styret.
Regnskap 2009
Budsjett 2010
Årsmelding fra Kritisk Juss.
Valg av styret
Eventuelt.

Årsmelding, regnskap og budsjett kan ettersendes til medlemmer etter forespørsel.

Foredrag:

Nedbyggingen av den liberale rettsstat,
av Ketil Lund, tidligere høyesterettsdommer.
Kommentarer ved Nils Dalseide, sorenskriver og leder for Metodekontrollutvalget, som avga
NOU 2009: 15 – skjult informasjon – åpen kontroll den 26. juni 2009.

Arrangementet er åpent for alle!

Meld deg inn i Rettspolitisk forening via våre nettsider www.rpf.no

Årsmelding for Rettspolitisk forening 2009
Oversikt over foreningens aktiviteter
Styret
Foreningen har for tiden 267 medlemmer og 146 abonnenter på tidsskriftet Kritisk Juss
(medlemmer blir automatisk abonnenter), i alt 413 betalende.
Nytt styre ble valgt på årsmøte den 9. mars 2009, og har bestått av følgende medlemmer;
Nora Hallén (leder)
Anne Kobbe
Kari Arnetveit, ble etterfulgt av Gunhild Vehusleia (daglig leder, Jurk)
Jonas Landstad Fjeldheim
Endre Refsdal
Anders Narvestad
Øystein Block, ble etterfulgt av Stian Bonnevie Arntzen (daglig leder, Juss-Buss)
Ingvild Bruce har møtt på vegne av Kritisk Juss.
Styret har hatt møter ca. en gang per måned, noe hyppigere i forbindelse med høstseminaret.
Styret bruker videre den felles e-postlisten styret@rpf.no til å koordinere arbeidet og holde
kontakt.

Foredrag på årsmøte
I forkant av årsmøtet 2008 innledet John Christian Elden, partner i Advokatfirmaet Elden, om:
Ankenektelse og krav til begrunnelse

Høstseminaret
Høstseminar ble avholdt på Norlandia hotell på Geilo 18-20. september 2009. Det var 83
deltagere; spesielt gledelig var det at vi hadde flere deltagere - både studenter og advokater fra Bergen enn tidligere! Årets temaer var Straffelovens ideologiske grunnlag, og sakkyndiges
rolle i norsk sivilprosess.
Advokatbladet hadde en medarbeider til stede under hele seminaret, og vi fikk fire siders
spalteplass i bladets nr. 11 – 2009.

Høringsarbeid
Det ble avgitt høringsuttalelse fra Arbeids- og sosialrettsgruppen i RPF til lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det vises til høringsbrev av 23. januar 2009 fra
Arbeids- og inkluderingsdepartementet med høringsfrist den 11. mars d.s.

Faggrupper
For å effektivisere høringsarbeidet og bidra til en økt debatt i foreningen, er det etablert egne
faggrupper innen utlendingsrett, velferdsrett og strafferett. Gruppene består av én eller flere
fra styret, i tillegg til andre interesserte studenter/jurister som er blitt tilknyttet gjennom
styremedlemmene. I året som kommer vil styret fortsette med å arbeide for at disse gruppene

blir ytterligere aktivisert. Medlemmer som kan tenke seg å være med i en eller flere av
faggruppene kan sende en e-post til styret.

Informasjon/Verving
Det ble i forrige periode etablert en e-postliste med det formål å informere om aktiviteter mv.
i foreningen. Denne listen ble særlig brukt i forbindelse med markedsføring av høstseminaret.
Listen er et nyttig verktøy for å nå bredt ut, og er stadig gjenstand for oppdateringer. Ved å
informere bredt om aktiviteter i foreningen håper vi samtidig at vi kan få flere medlemmer.
Verving av nye medlemmer vil være et prioritert område i 2010.

Regnskap for 2009
Ved Anders Brosveet:

For styret i Rettspolitisk forening,
Oslo 11. mars 2010,
________________________
Nora Hallén

BUDSJETT 2010
INNTEKTER:
Abonnementsinntekter KJ (413)

119 000

Sum inntekter KJ

119 000

Inntekter Høstseminaret 2010:
Kandidater (2500*20)
Studenter
(1000*70)
Bussbilletter ( 300*40)
Ekstern støtte
Sum inntekter Høstseminaret:

50 000
70 000
12 000
25 000
157 000

SUM INNTEKTER:

276 000

UTGIFTER:
Produksjons- og trykkekostnader KJ

(190 000- 75 000)* reduksjon pga. mislighold

Utgifter Høstseminaret 2010:
Enkeltrom:
Dobbeltrom
Innledere
Buss
Diverse
Sum utgifter Høstseminaret

17 800
110 400
8 900
12 960
6 000
156 060

Generelle driftskostnader
Porto og postboksleie

5 000

SUM UTGIFTER:

276 060

RESULTAT:

- 60

Årsrapport for Kritisk Juss 2008
Redaksjonen
Redaksjonen har i 2009 bestått av Kine Horsbøl, Jon Vegard Lervåg, Martin Eiebakke, Anne
Sofie Hippe, Olaf Halvorsen Rønning, David Magnus Myr og redaktør Ingvild Bruce.
Redaktøren tiltrådte vinteren 2009, og redaksjonen hadde i den forbindelse konstruktive
diskusjoner om tidsskriftets profil og visjoner fremover. Dette var også temaet for den nye
redaktørens første leder ”Hva er Kritisk Juss”. Det vises til denne for en nærmere beskrivelse
av dette.
Redaksjonen er i 2009 supplert med to nye medlemmer: Olaf Halvorsen Rønning er ansatt
ved Juridisk fakultet i Oslo og fagansvarlig ved Juss Buss. Han utgjør et viktig kontaktpunkt
inn mot disse to sentrale juridiske miljøene. Den nye redaktøren ønsket å utvide redaksjonens
geografiske dekningsområde, og ba derfor David Magnus Myr, student ved Juridisk fakultet i
Bergen å bli med i redaksjonen. Myr har etablert god kontakt med både ansatte og studenter i
Bergen og har bidratt til å markedsføre både tidsskriftet og foreningen der. Ellers er det nå
god variasjon i redaksjonsmedlemmenes bakgrunn; én politiadvokat, en rådgiver i
Justisdepartementet, én rådgiver på Stortinget, én universitetsansatt, én advokatfullmektig og
to studenter.
Det har vært avholdt redaksjonsmøter hver måned, fortrinnsvis første tirsdag i måneden. Etter
hvert møte sender redaktøren ut et referat og en oppdatert publiseringsplan.
Abonnenter
15. mai 2009 hadde tidsskriftet 308 enkeltabonnenter og 103 institusjonsabonnenter.
Forlaget
Kommunikasjonen med Fagbokforlaget har tidvis vært problematisk, bl.a. fordi det har vært
store utskiftninger av kontaktpersoner hos forlaget. Det er etablert bedre rutiner rundt
registrering av nye abonnenter, og forlaget har vært samarbeidsvillige i forbindelse med
markedsføring av tidsskriftet på høstseminaret og årsmøtet.
Økonomi
Det ble dessverre ikke søkt om støtte fra Forskningsrådet for 2010. Styret i foreningen er i
dialog med forlaget om den økonomiske situasjonen i foreningen og for tidsskriftet.
Publisering
Det har kommet ut fire hefter av KJ i 2009, hvorav ett temahefte om Norges forhold til
EU/EØS.
Bidrag
Det har vært en økning i antall bidrag som uoppfordret har kommet inn til redaksjonen. I
tillegg retter redaksjonen ofte henvendelser til potensielle bidragsytere og bestille artikler om
bestemte temaer. Det har gjennomgående vært minst én fagfellevurdert artikkel i hvert
nummer. Fagartikler blir vurdert etter vitenskaplige kriterier av anonym fagfelle. Fagfellene
blir særlig valgt blant folk med doktorgrad eller andre med særlig kunnskap om det aktuelle
temaet. Innlegg har vært underlagt redaksjonell vurdering og kvalitetskontroll i større grad
enn tidligere. Redaksjonen har hatt som målsetning å få i gang diskusjoner, og har i noen grad
lyktes i dette. De faste spaltene fra LDO og Gatejuristen fungerer godt.

2010
Redaksjonen ligger godt an mht. publiseringsplanen for 2010. Det planlegges bl.a. et
temanummer om menneskerettighetenes status i norsk rett.
For redaksjonen i Kritisk Juss,
Ingvild Bruce
redaktør

