INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
RETTSPOLITISK FORENING
Onsdag 19. april kl. 18
På sakslista står følgende saker:
1. Årsmelding fra styret
2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
4. Regnskap for 2016
5. Budsjett for 2017
6. Fastsetting av kontingent
7. Endring av vedtektene – innføring av formelle
saksbehandlingsregler ved en eventuell oppløsning av foreninga
8. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
9. Eventuelt
Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende
senest tre uker før årsmøtet. Årsmelding, regnskap, budsjett mv. kan sendes
til medlemmer på forespørsel. Send i så fall en e-post med navn og
epostadresse til leder@rpf.no. Endelig saksliste, årsmeldinger, regnskap,
budsjett, vedtektsendringsforslag og valgkomiteens innstilling vil bli gjort
tilgjengelig på vår nettside www.rpf.no ca. to uker før årsmøtet.
Sted: Urbygningen (Domus Academica), auditorium 4,
Universitetet i Oslo,
Karl Johans gate 47
Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg!
Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no.
Før årsmøtet (kl. 17) blir det debattmøte om regjeringas forslag om
utvidelse av lengstestraffen til 40 års fengsel. Se mer på neste side.

RETTSPOLITISK FORENING
INVITERER TIL DEBATTMØTE OG
ÅRSMØTE ONSDAG 19. APRIL

Vil vi ha lengre fengselsstraffer?
I slutten av desember 2016 slapp daværende justisminister Anders Anundsen
nyheten om at regjeringa ønsker å utvide lovens strengeste straff til 40 års
strafferamme. Forslaget har vekket stor debatt i fagmiljøer innen strafferett og
fengselsrett. Flere mener det bryter med vår humane rettspleie.
Vi spør: Hvorfor er regjeringa sikker på at fornærmede ivaretas best med lengre
straffer? Hva gjør det med et menneske å sitte fanget i 40 år? Er det norske
fengselsvesenet rustet til å sikre rehabilitering av fangene over en tidsperiode som
nærmer seg livstid? Er forslaget i tråd med den norske rettsstatens grunnprinsipper?
Til å diskutere temaet har vi fått med oss førsteamanuensis Morten Holmboe fra
forskningsavdelinga på Politihøyskolen og advokat Marius O. Dietrichson, leder av
forsvarergruppen i Advokatforeningen. Advokat Nora Hallén styrer ordet.
Forslaget og høringsuttalelsene finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--strengere-straffer-for-flere-lovbrudd-og-endringer-i-utmalingen-av-oppreisningserstatning/id2524272/

19. april kl. 17-18, Urbygningen (Domus Academica), auditorium 4,
Karl Johans gate 47
Etter arrangementet blir det årsmøte i Rettspolitisk forening kl. 18-19.
Det blir pizza rett før årsmøtet. Etter årsmøtet går vi sammen til Eilefs
landhandleri.
Se www.rpf.no for å bli medlem i Rettspolitisk forening. Hele arrangementet er
åpent for alle, og man kan velge å delta på hele eller deler av det – velkommen!

