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Til de norske medlemmene av De nordiske juristmøter og institusjoner og organisasjoner i
samsvar med vedlagte adresseliste
DET 42. NORDISKE JURISTMØTE, REYKJAVIK 2020 – OPPFORDRING TIL
FORSLAG OM EMNER
Siden 1872 har det nordiske juristmøtet vært holdt regelmessig – som utgangspunkt hvert tredje
år – i en av de nordiske hovedstedene. På møtet diskuteres juridiske og rettspolitiske spørsmål
av interesse for jurister i de nordiske landene. Over 1000 jurister fra all slags juridisk virksomhet
deltar på møtene. Dommere, advokater, jurister i offentlig forvaltning og i politi og
påtalemyndighet, rettsforskere og undervisere er representert.
Det 42. nordiske juristmøte vil bli holdt i Reykjavik 20. og 21. august 2020.
Tiden har nå kommet for å komme med forslag til emner for møtet. Det er tradisjon for at
programmet for juristmøtet blir fastsatt på et møte der representanter for alle de nordiske lands
lokalstyrer deltar, og at det skjer på grunnlag av forslag fra alle de nordiske land.
Det norske lokalstyret vil gjerne oppfordre alle mottakerne av denne henvendelsen til å komme
med forslag til aktuelle møtetemaer. Det er vanlig at de nordiske juristmøtene har et variert
program som dekker mange rettsområder og omfatter både rettsspørsmål knyttet til aktuelle
samfunnsdebatter og mer spesifikt juridiske temaer.
Det norske lokalstyret er takknemlig for alle forslag til møteemner. Vi ser gjerne at forslag til
emner ledsages av en utdyping som beskriver emnet, gjerne også med noen ord om hvorfor det
kan være nyttig med en diskusjon på nordisk nivå. Hvis forslagsstilleren har i tankene noen som
kan være aktuell som innleder (referent eller koreferent), hører vi gjerne om det samtidig.
Vi ber om at forslaget er lokalstyret i hende innen 22. oktober 2018. Forslag sendes til
lokalstyrets sekretær, utreder i Norges Høyesterett Victoria Steen Svendsen per epost
victoria.steen.svendsen@hoyesterett.no.
Flere opplysninger om De nordiske juristmøter finnes på internett på adressen
http://nordiskjurist.org/. Her finnes også innledninger og diskusjoner fra de siste 23 nordiske
juristmøtene (siden 1948).
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Forespørsler i anledning av denne henvendelsen kan rettes til det norske lokalstyrets sekretær
Victoria Steen Svendsen per epost eller på telefon 924 18 035 eller til lokalstyrets leder,
førsteamanuensis Herman Bruserud per epost herman.bruserud@jus.uio.no eller
telefon 932 47 458.

Med vennlig hilsen

Herman Bruserud
Leder av det norske styret for De nordiske juristmøter
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