YNGRE ADVOKATER

FELLES RETNINGSLINJER FOR YNGRE ADVOKATER
Vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 20.03.2020.

1. Organisatorisk tilknytning
Yngre Advokater (forkortet YA) er en undergruppe i Advokatforeningen for medlemmer
under 40 år.
Det er opprettet YA-styrer i følgende kretser: Oslo, Vestland, Sør-Rogaland, Troms,
Trøndelag, Midt-Hålogaland, Østfold og Follo, Buskerud, Vest-Agder, Hedmark og Romerike.
2. Formål og virksomhet
Formålet til YA er å bidra til å skape et felles miljø blant advokatfullmektiger og yngre
advokater i sin krets, samt ivareta deres interesser på tvers av bransje- og firmatilhørighet.
YA bør være medlem av internasjonale organisasjoner for yngre advokater og utveksle
erfaringer med andre likeartede foreninger. Dette kan skje eksempelvis gjennom deltakelse
på ulike arrangementer i regi av EYBA og AIJA hvor YA skal ha kollektivt medlemskap.
YA skal forsøke å samarbeide med nærliggende kretser som ikke har egne YA-styrer.
3. Sammensetning og rekruttering
Hvert YA-styre skal bestå av medlemmer i Advokatforeningen under 40 år. Antallet
styremedlemmer beror på størrelsen og aktiviteten til kretsen. Det skal minimum være to og
maksimalt åtte personer. Hvert styre skal ha en leder og en nestleder.
Ordinært valg av styremedlemmer gjøres på årsmøtet i kretsen. Valget følger samme
fremgangsmåte som for kretsstyret. Dersom et medlem fratrer sitt verv i løpet av året, kan
ordningen fravikes.
Det er et mål at styrets sammensetning gjenspeiler mangfoldet av de yngre advokatene i
kretsen, blant annet med hensyn til kjønn, alder, arbeid, erfaring og geografisk område.
Styrevervene i YA er ikke honorert. Styremedlemmenes direkte utgifter i forbindelse med
utøvelsen av vervet som styremedlem i YA dekkes av kretsen innenfor budsjettet.
4. Medlemstjenester og kommunikasjon
YA skal organisere faglige og sosiale arrangementer, kurs og foredrag i løpet av året.
Formålet er å gi medlemmene faglig påfyll, samt muligheten til å bygge sosiale nettverk.
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YA skal på sine arrangementer forsøke å fokusere på temaer og problemstillinger som særlig
kan interessere advokatfullmektiger og yngre advokater. Det skal bestrebes å få godkjent
etterutdanningstimer på arrangementene.
YA skal så langt det er mulig forsøke å legge sine kurs og arrangementer til tidspunkter som
ikke kommer i konflikt med kretsens øvrige tilbud.
Det skal være minst ett styremedlem til stede på YA sine egne kurs og arrangementer.
5. Rettspolitikk og offentlighet
YA-styrene skal arbeide for å påvirke politikken lokalt, i tråd med kretsens og
Advokatforeningens rettspolitiske virksomhet forøvrig.
Offentlige uttalelser på vegne av YA bør så langt det er mulig, avklares på forhånd med
kretsstyret/-leder.
6. Økonomi og drift
YA sin virksomhet finansieres gjennom årlig økonomisk støtte fra kretsstyret. Budsjettet skal
gjenspeile formålet, aktivitetsnivå og størrelsen på kretsen.
YA-styret står fritt til å bestemme hvilke tiltak og arrangementer som skal iverksettes og
hvordan de skal gjennomføres, uavhengig av kretsstyret.
Forslag til budsjett for påfølgende år skal sendes kretsstyret innen rimelig tid før årsskiftet.
Dersom kretsstyret ønsker å gjøre endringer i den årlige økonomiske støtten, skal YA-styret
varsles. Dersom det blir en reduksjon i budsjettet er det ønskelig med en konkret
begrunnelse. YA-styret skal gis anledning til å kommentere eventuelle endringer.
7. Møter og rapporteringer
YA-styrene avholder jevnlig møter i løpet av året. Agenda for møtene skal sendes ut til
styremedlemmene i forkant.
De ulike YA-styrene skal rapportere til sitt kretsstyre og Utvalget for Yngre Advokater.
Hvert YA-styre skal ha en fast observatør på møtene til kretsstyret. Observatørrollen skal så
langt det lar seg gjøre være tildelt et fast medlem av YA-styret.
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8. Utvalget for Yngre Advokater
Utvalget for Yngre Advokater skal bestå av leder og nestleder av alle YA-styrene. YA styret i
Oslo kan stille med leder og inntil tre styremedlemmer.
Formålet med Utvalget for YA er å utveksle erfaringer på tvers av kretsene og styrke
samholdet blant medlemmene.
Utvalget for YA skal arrangere to møter i året, henholdsvis ett på våren og ett på høsten.
Møtene skal avholdes i Oslo med mindre annet er avtalt i Utvalget.
Utvalget for YA ledes av en styreleder som velges av Utvalget for en periode på to år, med
mulighet for gjenvalg på inntil to år. Det kan velges en nestleder ved behov.
Utvalget for YA rapporterer til Hovedstyret i Advokatforeningen. Representantskapet velger
en observatør fra Utvalget for YA til Hovedstyret, etter innstilling fra valgkomitéen.
Styremedlemmenes utgifter i forbindelse med møtene i Utvalget for YA og eventuell
representasjon i Hovedstyret, Representantskapet mv. dekkes av Advokatforeningen.
9. Endring av retningslinjene
Ethvert medlem av YA kan fremsette forslag til endringer i retningslinjene. Forslag om
endringer skal sendes på høring til YA-styrene og deretter behandles av Utvalget for YA.
Dersom 2/3 av de tilstedeværende representantene i Utvalget for YA stemmer for,
forelegges forslaget Hovedstyret som vedtar endelige endringer.
Unntak gjelder for endringer i punkt 1 annet ledd (opprettelse av nye YA-styrer).
10. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser
Endringer i retningslinjene trer i kraft straks de er vedtatt av Hovedstyret. Hovedstyret kan i
samråd med Utvalget for YA vedta overgangsbestemmelser.
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