
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Juridisk Studentutvalg Tromsø 
v/ Det juridiske fakultet | UiT Norges arktiske universitet | 9037 Tromsø 

jsutromsoe@gmail.com | organisasjonsnummer 992 742 208 

 

Saker 

A 1/16 – Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Allmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.  

 

A 2/16 – Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere 

Vedtak: Henrik Rode ble valgt til ordstyrer. Marion Aslaksen Ravna ble valgt til referent. Simen Angell Nicolaysen 
og Tonje Birgitte Hallvardsdatter Østgård ble valgt til protokollunderskrivere.  

 

A 3/16 – Orientering fra JSU 

Styreleder Henrik Rode informerer om JSUs målsetninger for dette året: 

Målet  om å jobbe mot negativt karakterpress ble gjennomført ved en kampanje i februar 2016.  

Tillitsvalgtordningen ble jobbet videre med og styret har satt i gang et arbeid for å opprette en tillitsvalgtordning 

ved Havrettssenteret.  

Målet om å være synlige ved promotering ble arbeidet med ved å være synlige gjennom Bollefredager, 

Kampanjen mot negativt karakterpress og ved å bestille promoteringsmateriell.  

JSU har arbeidet opp mot fakultetet for å beholde masterkontorer, og for å få tilgang til nye lokaler som frigis i 

Teorifagbygget hus 5.  

Målet om digital eksamen og podcast har blitt aktivt jobbet for, og fakultetet har i dag en ordning for podcasting 

av forelesninger i AUD 3, og skal utvide den til AUD 1 og AUD 2.  

Målsetningen om å forbedre undervisningen har kontinuerlig blitt arbeidet med i samarbeid med de tillitsvalgte 

og fakultetet.  

 

Vedtak: Allmøtet tar orienteringen til etterretning.  

Vedtak: Allmøtet stiller seg bak vedteksendringsforslaget som sendes til Studentparlamentsmøtet. Forslaget er 
vedlagt referatet.  

Hva:   Allmøte for Juridisk studentutvalg 

Møteleder/referent: Henrik Rode/Marion Aslaksen Ravna 

Møtedato:  31.03.2016  kl. 12.15 

Møtested:  Aud 3 

Til stede:  Ca. 40 
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A 4/16 – Økonomisk orientering  

Økonomiansvarlig i utvalget, Patrick, orienterte om JSUs økonomi og la frem budsjett og regnskap.  

Vedtak: Allmøtet godkjenner regnskapet. 

 

A 5/16 – Orientering fra fakultetet om retting av øvingsoppgaver 

Henrik Rode videreformidlet kommentarer fra fakultetet om retting av øvingsoppgaver.  

Vedtak: Allmøtet tar orienteringen til etterretning. 

 

A 6/16 – Orientering om styreverv 

Henrik Rode orienterte om ledervervet.  

Andrea Tolo Alver orienterte om nestledervervet og om vervet som representant i Fakultetsstyret.  

Patrick Oware orienterte om vervet som økonomi- og velferdsansvarlig. 

Guro Angell Steffensen orienterte om vervet som tillitsvalgtansvarlig.  

Maja Thomassen Amundsen orienterte om vervet som kontorkaptein og som representant i Studieutvalget.  

Sonja Lorentzen orienterte om om hennes ansvar for kampanje mot karakterpress og undervisningsprisen.  

Marion Aslaksen Ravna orienterte om vervet som ansvarlig for Fagkritisk rekke.  

 

Vedtak:  Allmøtet tar orienteringen til etterretning.  

 

A 7/16 – Valg av 4 styremedlemmer for 1 år 

Henrik Rode orienterte generelt om styrevervene.  

Sondre Stier Thorbergsen, Håvard Arctander Rosenlund, Andrea Tolo Alver, Emil André Krogh, Mojdeh Allahpour, 

Marianne Westvig Rogstad, Kristian Wangsfjord og Lars Sørensen stilte til valg.  

Vedtak:  Andrea Tolo Alver, Emil André Krogh, Mojdeh Allahpour og Kristian Wangsfjord er ved hemmelig valg 

valgt som styremedlemmer for 1 år.  

 

A 8/16 – Valg av 2 styremedlemmer for 1/2 år 

 

Vedtak:  Sondre Stier Thorbergsen og Ada Lindseth er enstemmig valgt til styremedlemmer for ½ år  

 

A 9/16 – Orientering om verv i Fakultetsstyret, Studieutvalget og Studentparlamentet 

Tonje Birgitte Hallvardsdatter Østgård orienterte om vervet som ekstern studentrepresentant i Fakultetsstyret.  

Henrik Rode orienterte om vervene som studentrepresentant i Studieutvalget og som fakultetsrepresentant i 

Studentparlamentet.  
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A 9/16 – Valg av studentrepresentanter og varaer til Fakultetsstyret, Studieutvalget og 

Studentparlamentet 

 

Vedtak: Simen Angell Nicolaysen er enstemmig valgt som ekstern studierepresentant i Fakultetsstyret. Tord 

Pedersen er enstemmig valgt som vara til Fakultetsstyret.  

Vedtak: Styret finner selv studentrepresentant til Studieutvalget og fakultetsrepresentant. Representant i 

Studieutvalget Torinn Mikaelsen er studentrepresentant i Studieutvalget og Mathilde Søreng er vara. Håvard 

Arctander er fakultetets representant i Studentparlamentet og Alex Jægersen er vara.  

 

Etter allmøtet ble det holdt konstituerende møte: 
 

Etter valget består styret i Juridisk studentutvalg Tromsø av følgende medlemmer fra 01.08.16 

til 01.01.17: 

Patrick Oware – Leder 

Andrea Tolo Alver – Nestleder, markedsføringsansvarlig og velferdsansvarlig 

Kristian Wangsfjord – Økonomiansvarlig og ansvarlig for undervisningsprisen 

Mojdeh Allaphour – Tillitsvalgtansvarlig og vara i Studieutvalget 

Ada Lindseth – Kontorkaptein 

Sondre Stier Thorbergsen – Representant i Fakultetsstyret og fagrådskoordinator 

Emil André Krogh – Representant i Studieutvalget, vararepresentant i Fakultetsstyret og ansvarlig for Fagkritisk 

rekke 

 

 

 

 

Marion Aslaksen Ravna 

Referent 
– 

jsutromsoe@gmail.com 
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Henrik Rode 

Leder 
 

 

 

 

Simen Angell Nicolaysen       Tonje Birgitte Hallvardsdatter Østgård
  


