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Faste saker 

 

S 47/15 – Godkjenning av dagsorden 

Vedtak: Dagsorden er godkjent. 

 

S 48/15 – Orientering fra leder 

Henrik orienterte om JSUs aktiviteter siden sist møte.  
 
Av viktighet er arbeidet med tillitsvalgtordningen og tildeling av kontorplasser. Henrik og Maja 
har vært på befaring på modulbygget. I tillegg har Henrik og Jørgen vært på møte i Super-SU 
hvor de fikk et innblikk i de andre SUenes virke. Videre skal Henrik skrive et innlegg i JUST 
vedrørende karakterpress.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 49/15 – Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 

Det er så langt i semesteret ikke avholdt lunsjmøte. Lunsjmøtet blir avholdt 03.09. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 50/15 – Økonomisk orientering 

Maja orienterte raskt om den økonomiske situasjonen. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

Møte i:   Juridisk studentutvalg 

Møteleder/referent: Henrik Rode 

Møtedato:  02.09.2015 kl. 16.15 

Møtested:  Modulbygget 

Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen (dro klokken 17:50), Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik 

Rode og Jørgen Nicolaysen. 
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S 51/15 – Orientering fra Fakultetsstyret 

Det er så langt i semesteret ikke avholdt møtet i Fakultetsstyret. Jørgen vet enda ikke når 

første møte vil bli avholdt. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 52/15 – Orientering fra Studieutvalget 

Det er så langt i semesteret ikke avholdt møte i Studieutvalget. Første møte blir avholdt 

senere i september. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 53/15 – Orientering fra Juristforbundet-Student 

Styret mottok en skriftlig meddelelse fra Kari Brodahl som er representant i Juristforbundet-
student.  
 
Av interesse er det at Juristforbundet-student skal avholde et motivasjonskurs i Tromsø den 
21. oktober, noe JSU-styret ser positivt på. I tillegg står mentorordningen i Tromsø i fare for å 
legges ned.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Nye saker 

 

S 54/15 – Søknad på semesteravgiftsmidler og budsjett 

I forbindelse med søknad på semesteravgiftsmidler diskuterte styret revidert budsjett for 
2015 og budsjett for 2016.  
 
Det kom forslag om å endre «Markedsføring» fra 5 000  til 20 000, «Tillitsvalgtordningen» fra 
50 000 til 60 000, «Interne arrangementer» fra 10 000 til 7 500, «Studentarrangementer» fra 
5 000 til 7 500 og innføre en ny post «Kampanje mot karakterpress» til 20 000 for det 
reviderte 2015 budsjettet. 

For 2016 budsjettet kom det forslag om å bruke 5 000 på «Interne arrangementer» og 
20 000 på «Søknadsmidler».  

Styret ble så enige om at Andrea legger fram et endelig forslag som viser balansen i 
budsjettet før søknadsfristen 18. september.  
 

Vedtak: Andrea legger fram budsjett i løpet av neste uke. 
 
 

S 34/15 – Bytte av økonomiansvarlig 

Andrea har fått tilgang til JSU sin konto og skal bestille betalingskort til kontoen. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
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S 35/15 – Valg av tillitsvalgte 

Guro meddelte at tillitsvalgte på 3, 4 og 5. avdeling er valgt. Det stilte tre kandidater både på 
3, og 4. avdeling. Valg for 1, og 2. avdeling holdes 7. og 8. september neste uke.  

Henrik skal skrive et velkomstskriv til de tillitsvalgte med det formål at de tillitsvalgte skal tre 
inn i sitt arbeid så snart som mulig.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 36/15 – Tillitsvalgtseminar 

Styret diskuterte hvordan det faglige opplegget på tillitsvalgtseminaret skal være. Det er 
ønskelig med flere talere, praktiske oppgaver og at de tillitsvalgte aktiviseres.  

Guro har vært i kontakt med Magne Frostad, avdelingsleder på 5. avdeling, som har sagt seg 
villig til å holde et foredrag for de tillitsvalgte. I tillegg til en fakultetsansatt er det også 
ønskelig at en tidligere tillitsvalgt holder et innlegg. Styret ble så enige om at Guro legger 
fram forslag til faglig opplegg neste styremøte, før tillitsvalgtseminaret.  

Vedtak: Guro legger fram forslag til faglig opplegg neste styremøte.  

 

S 37/15 – Tillitsvalgtlunsj 

Styret ble enige om at Guro skal kontakte administrasjonen og finne dato for 

tillitsvalgtlunsjen.  

Vedtak: Guro finner dato for tillitsvalgtlunsjen og informerer de involverte. 

 

S 38/15 – Tildeling av lesesalsplasser 

Maja orienterte om tildelingen av lesesalsplasser. Alle som skriver master får kontor på 
fakultetet. I tillegg trekkes de resterende plassene og småkontorene på modulbygget. Alle 
som søkte om fast lesesalsplass som tar spesialfag eller går 4. avdeling vil bli tilbudt plass 
på modulbygget.  

Maja og Henrik har vært i dialog med administrasjonen som har bestilt nye kontorstoler til 
modulbygget. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 39/15 – Promotering av JSU 

Andrea la fram forslag om promoteringseffekter, herunder refleks, penner og drops. Styret 
var positiv til forslagene og ønsker at Andrea legger fram endelig forslag med prøver neste 
styremøte.  
 
Jørgen har bestilt 300 nye brosjyrer til promoteringsarbeidet. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Andrea legger fram endelig forslag neste 
styremøte så styret kan ta en avgjørelse.  

 

S 40/15 – Fagkritisk rekke 

Fakultetet har tatt kontakt med JSU med ønske om å avholde et foredrag i fellesskap. 
Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen kommer til Tromsø 29. september for å snakke om 
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grunnlovsreformen og menneskerettigheter. Etter forslag fra Henrik ønsket styret å 
samarbeide med fakultet.  
 
JSU vil derfor avholde Fagkritisk rekke sammen med fakultetet i slutten av september. I 
tillegg ønsker styret også å avholde et foredrag i slutten av oktober.  

Vedtak: JSU avholder Fagkritisk rekke sammen med fakultetet. Marion er ansvarlig for 
foredraget.  

 

S 41/15 – Bollefredag 

Bollefredag avholdes 4.9 og tema skal være negativt karakterpress. Det vil bli utdelt et 
spørreskjema til studentene vedrørende tema. Deretter skal det føres statistikk som legges 
fram neste møte. 

Vedtak: Sonja er ansvarlig for å arrangere Bollefredag.  

 

S 43/15 – Arbeidsgruppe mot karakterpress 

Sonja orienterte om fremgangen i arbeidsgruppen. Styret fikk inntrykk av at det er enkelte 

problemer med samarbeidet, men at gruppens medlemmer skal ha et skype-møte 

førstkommende fredag. Sonja skal orientere styret etter møtet.  

 

I tillegg diskuterte styret problemet negativt karakterpress og hva kampanjen skal gå ut på. 

Styret var enige om at det er flere aspekter ved problemstillingen, blant annet det å vise 

bredden i arbeidsmarkedet (offentlige aktører og mindre private aktører), få fram den faktiske 

snittkarakteren på studiet og holdninger ved omsorg og samarbeid. Av konkrete tiltak nevnes 

en nasjonal dag, felles for alle JSUene, bruk av mediene, informasjon ved foredrag, intervju 

og informasjonskampanje. 

Vedtak: Sonja fortsetter arbeidet med kampanjen og holdet styret løpene oppdatert. 

 

S 55/15 – Tavle til undervisningsprisen  

Styret ønsker fortsatt en tavle til undervisningsprisen. Jørgen forsetter arbeidet. 

Vedtak: Jørgen skal anskaffe en tavle til undervisningsprisen.  

 

S 56/15 – Kvaliteten på retting av øvingsoppgaver 

Styret diskuterte kvaliteten på rettingen av øvingsoppgavene. Mange studenter er 

misfornøyde med rettingen og styret ønsker derfor å jobbe med saken.  

 

Av diskusjonen ble styret enige om at vi skal publisere «Instruks om retting av 

øvingsoppgaver» via Facebook slik at studentene får kjennskap til sine rettigheter. I tillegg er 

det ønskelig å instruere de tillitsvalgte til å være var på problemstillingen. Styret ble også 

enige om at det skulle stille visse minstekrav til kvalitet og tydelighet ved rettingen og 

presentere de til fakultetsledelsen på lunsjmøte. Styret ønsker å følge opp saken for 

fremtiden. 

Vedtak: Styret skal jobbe med å forbedre kvaliteten på rettingen av øvingsoppgavene. 
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S57/15 – Eventuelt 

Styret diskuterte podcast og ble enige om at Jørgen skal følge opp fakultetets arbeid. 

 

Møtet er hevet ca kl 1950. 

 

Henrik Rode 
Styreleder 
– 
jsutromsoe@gmail.com 
+ 47 41933950 


