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Faste saker
S 88/16 – Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling er godkjent

S 89/16 – Orientering fra leder
Patrick orienterte om det seneste arbeidet til JSU. Studentutvalget har fått anledning til å dele sine
synspunkter med Kunnskapsdepartementet angående De juridiske fakultetenes anmodning om
endring av ordningen med ”blind klagesensur”.
Det er ikke mottatt endelig svar fra JSU Bergen angående om JSU Tromsø og JSU Oslo får delta i deres
kampanje mot negativt karakterpress ”Jusspust”. Studieårets første Super-SU har vært avholdt, hvilket
er et forum hvor alle studentutvalgene ved UiT kan diskutere saker av felles relevans.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S 90/16 – Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen
Seneste lunsjmøte ble avholdt 04.10. På vegne av JSU møtte Ada, Mojdeh og Patrick. På møtet ble
podcasting diskutert, og det kom frem at UiT opplever tekniske problemer i AUD 1 og 2. Fakultetet
ønsker at undervisningen skal podcastes, men påpeker at ordningen er i utviklingsfasen.
Videre ble det nye undervisningsopplegget på 4. Avdeling diskutert. Fakultetet trekker frem at en stor
evaluering er naturlig og nødvendig. De mener imidlertid at det trolig er et bedre læringsutbytte ved
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dette opplegget en det forrige. Det har vært splittede meninger blant studentene angående det nye
undervisningopplegget.
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra ”bollefredag” nevner JSU for fakultetet at en rekke studenter
reagerer på at underviserne er sene med å legge ut undervisningsmateriell. Fakultetet skal ta dette
opp med de ansatte og påpeker at undervisningsmateriell skal legges ut i god tid, slik at studentene
har anledning til å forberede seg i forkant av undervisningen.
Annulleringssaken ble også trukket frem. Fakultetsadministrasjonen har lagt frem en orienteringssak
for fakultetsstyret angående feilen som ble begått, saksbehandlingen og en vurdering av dette.
Orienteringssaken er publisert på Fronter til studentene. JSU anser nå saken som avsluttet.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S 91/16 – Økonomisk orientering
Foreløpig resultat for 2016 viser et underskudd på -44 308,42kr. Studentutvalget vil da gå inn i 2017
med 105 372,04kr på bank. Det har vært enighet i styret om at vi har måttet bruke mer av
egenkapitalen, hovedsakelig fordi den har vært et hinder for å søke om midler. Det er også de signaler
vi har fått fra Studentparlamentet.
JSU får innvilget søknaden sin fra Semesteravgiftsfordelingen på 60 000kr.
Kristian har utarbeidet et skjema for utlegg som styremedlemmene må anvende dersom de gjør utlegg
for studentorganisasjonen. Alle fysiske kvitteringer må scannes og kan ikke tas bilder av.
Styret vil arbeide med en endring av retningslinjene for tildeling av studentmidler. Endringen skal
pålegge de som får tildelt midler å fremlegge regnskap og eventuelt tilbakeføre resterende midler.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S 92/16 – Orientering fra Fakultetsstyret
Se sak 98/16.

S 93/16 – Orientering fra Studieutvalget
Det er ingen orientering fra Studieutvalget.

S 94/16 – Orientering fra Studentparlamentet
Håvard Rosenlund, representant i Studentparlamentet var tilstede på styremøtet. Han orienterte om
semesteravgiftsfordelingen som ble avholdt 02.11. Referat fra møtet er sendt til alle studentutvalg.
JSU ble innvilget 60 000kr.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
S 95/16 – Orientering fra Juristforbundet-Student
Alexander Rygh Pedersen var til stede på møtet. I November skal det avholdes Juristkongress. Det vil i
fremtiden innføres kontingent for studentmedlemmer i Juristforbundet-Student. Organisasjonen
ønsker å bevisstgjøre studentene over fordelene som medlemmer.
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Videre trekkes det frem at ordningen med ambassadører ikke fungerer som ønsket. Det vil derfor
trolig bli en omorganisering av organisasjonen hvor de har et fakultetsstyre med studenter som
arbeider med definerte roller.
Det ble også informert om vervet som studentrepresentant i Juristforbundet-Student. JuristforbundetStudent har også kommet frem til at de ønsker å støtte Juridisk Studentutvalg Tromsø i
omorganiseringssaken.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Nye saker
S 53/16 – Fagråd høst 2016
07-08.10 ble det arrangert Juridisk Fagråd i Tromsø. Styret er Fornøyd med det faglige innholdet og
diskusjonen på møtet. Det trekkes frem at man trolig bør presisere på forhånd at det er uheldig at
representanter ankommer vertsbyen sent på fredagen, da man ikke får anledning til å bli kjent i
forkant av møtet – hvilket har vært vanlig.

S 54/16 – Fagkritisk rekke
Ansvarlig for Fagkritisk rekke informerte om foredraget med Jussi Pedersen. Det var godt oppmøte,
omtrent 80-100 studenter og ansatte som møtte opp. Jevnt over var tilbakemeldingene gode.
Pedersen ble gitt et gavekort på 500kr for engasjementet.
Videreutviklingen av Fagkritisk rekke ble presentert på Allmøtet og styret fikk positive
tilbakemeldinger. Det er imidlertid mye arbeid som må gjøres og i den forbindelse ble styret enige om
at de av styrets medlemmer som er i praksis får flere oppgaver etter praksisperioden, mens de som
ikke er i praksis får oppgaver nå. Oppgaver som må gjøres er blant annet knyttet til økonomisk støtte,
grafisk design og knytting av kontakt med foredragsholdere (invitasjoner).
Dato for arrangementet er satt til 10. Februar. 2017.

S 85/16 – Allmøte høst 2016
På allmøtet var det fire stykker som stilte til valg, for to ledige styreverv i JSU. Nye styremedlemmer
f.o.m våren 2017 er Kari Sørgaard (2. Avdeling) og Øyvind Grindberg Helseth (2. Avdeling).
For ytterligere informasjon vises det til referat fra allmøtet.

S 81/16 – Bollefredag
Det avholdes bollefredag 11.11. Tema er omorganisering av UiT og blind klagesensur.

S 96/16 – Søknad om midler - Isbjørnballet
Juristforeningen bes søke om driftsmidler, ikke arrangementsmidler. Søknaden realitetsbehandles
ikke.
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Vedtak: Søknaden realitetsbehandles ikke.

S 97/16 – Søknad om midler - Jurcup
Juristforeningen bes søke om driftsmidler, ikke arrangementsmidler. Søknaden realitetsbehandles
ikke.
Vedtak: Søknaden realitetsbehandles ikke.

S 98/16 – Omorganisering av UiT.
Både JSU og studentene har vært engasjerte i saken om omorganisering av UiT. 27.10 skulle det fattes
vedtak i Universitetsstyret om rammene for den videre prosessen. Fakultetsstyret og
studentrepresentantene ønsket å åpne prosessene, slik at de ulike organene ved universitetet kunne
bidra til prosessen foran at eksterne aktørene skulle være styrende.
Studentrepresentantene i fakultetsstyret sendte derfor et brev til studentrepresentantene i
Universitetsstyret med studentene ved Det juridiske fakultet sine synspunkter. Resultatet var en mer
åpen prosess og vedtaket som ble enstemmig truffet den 27.10.
JSU og studentrepresentantene finner fakultetet samarbeidsvillige. Dialogen har vært god mellom
studentutvalget og fakultetsledelsen. I fakultetsstyret oppleves de som lydhøre for studentenes
meninger i saken. Både fakultetsstyret og studentene ønsker per dags dato å bevare fakultetet som
selvstendig fakultet.
Styret diskuterte følgene med en eventuell sammenslåing. Blant annet ble rekruttering av studenter
og ansatte nevnt. I tillegg ble det trukket frem at det også vil kunne få økonomiske konsekvenser for
fakultetet og studiet dersom vi blir underlagt et større fakultet, og da blir en liten del av en mye større
enhet.
Juristforbundet-Student ønsker å støtte JSU i arbeidet med å bevare fakultetet. Styret finner det
hensiktsmessig at studentene står samlet i denne prosessen.
Både Simen Angell Nicolaysen (representant i fakultetsstyret) og Aleksander Rygh Pedersen
(Representant i JF-Student) var tilstede på møtet.

Eventuelt:

S 99/16 – Infoskriv om de ulike vervene med tips og triks
Det ble foreslått at alle styremedlemmene, før de fratrer styret, skal utarbeide et informasjonsskriv
om sitt verv. Herunder tips og tidligere praksis. På denne måten kan en bidra til at
overgang/utskiftninger i styret går enklere for seg, samt bidra til kontinuitet.
Vedtak: Alle styremedlemmer skal, før de fratrer styret, utarbeide et informasjonsskriv om sitt verv i
JSU.
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S 100/16 – Spesialfag
På allmøtet ble det fra salen trukket frem problematikk rundt spesialfagene. Spesialfagene er diskutert
i Studieutvalget og skal vurderes videre. I tillegg har de tillitsvalgte tidligere tatt dette opp med
fakultetet, og det fremstår som at de arbeider med å bedre tilbudet. Styret vil ta dette opp på neste
lunsjmøte.
Vedtak: Styret tar dette opp med fakultet.

S 101/16 – Temabank for masteroppgaver
På allmøtet nevnte også noen studenter at temabanken for masteroppgaver lenge har behøvet
oppdatering. Studentutvalget vil ta det opp med fakultetet på neste lunsjmøte.
Vedtak: Styret tar saken opp med Fakultetet.

S 102/16 – Evaluering av de tillitsvalgte.
Tillitsvalgtansvarlig ønsker å ha en evaluering av de tillitsvalgte. Evalueringen skal være en uformell
samtale med noen fra JSU hvor de kan diskutere eventuelle problemstillinger som har oppstått under
perioden som tillitsvalgt, og gi forslag til hva som eventuelt kan gjøres annerledes det nye semesteret.
Evalueringen vil foregå etter jul.

Møtet er hevet kl 18.47

Patrick Oware
Styreleder
–
jsutromsoe@gmail.com
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