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Faste saker
S 34/16 – Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen er godkjent.

S 35/16 – Orientering fra leder
Henrik orienterte om at kampanjen mot negativt karakterpress er lansert på det han oppfattet
som en vellykket måte. Videre ble kampanjens mediedekning tatt opp, i tillegg ble det fortalt
at JSU vil motta 10 000 fra NSO i støtte for kampanjen. Maja orientere deretter om møtet i
Super-SU. Studentutvalgene samlet seg der om JSUs forslag om krav om begrunnelse for
Studentparlamentets tildelinger. Henrik fremmer forslaget for parlamentet. I tillegg ble det
diskutert muligheten for å gi de tillitsvalgte kompetansebevis for opplæringen de får.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S 36/16 – Orientering om lunsjmøte med fakultetsledelsen
Henrik orienterte om at kampanjen ble diskutert ved forrige lunsjmøtet. Videre meddelte
fakultetet at det er utarbeidet rutiner for at alle forelesere skal bli spurt om de ønsker å
podcaste. I tillegg er podcast-rommet for avdelingen under nå åpent også for de som tar opp
avdelingen. Til slutt ble det orientert om diskusjonen om tilstrekkelig antall veiledere for
masteroppgaver. Fakultetet er klar over at større kull gjør at flere skriver master og arbeider
aktivt for å innhente flere veiledere.
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Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S 37/16 – Økonomisk orientering
Patrick orienterte om utgifter og inntekter studentutvalget har hatt siden sist. Økonomien er
god og i henhold til budsjettet. Videre er skifte av kontoansvarlig utført og nytt bankkort er
bestilt.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S 38/16 – Orientering fra Fakultetsstyret
Andrea orienterte fra siste møte i fakultetsstyre. På møtet presenterte hun JSUs plan om å
innføre tillitsvalgtordning på LLM-graden. Dette var fakultetet positive til. I tillegg fortalte hun
om kampanjen og FS var positive til at JSU skal videreføre arbeidet mot negativt
karakterpress.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S 39/16 – Orientering fra Studieutvalget
Maja orienterte om siste møte i Studieutvalget. Det er gjort endring i studieplanen. Endringen
har sin bakgrunn i krav NOKUT stiller og er først og fremst formell. I tillegg ble det orientert
om spesialfagene.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S 40/16 – Orientering fra Juristforbundet-Student
Aleksander Pedersen orienterte skriftlig fra Juristforbundet-student. Av særlig interesse er
det at JF-student utreder og vurderer å innføre medlemskontingent også for studentene. JSU
mener at kontingent bør utredes, og spurte spesielt om hva det er tenkt at medlemmene får
tilbake. Det må være et samsvar mellom kontingent og medlemsfordeler.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Nye saker
S 41/16 – Orientering om studiebarometeret
Henrik orienterte om studiebarometeret. Undersøkelsen viser at jusstudentene er mest
fornøyd med studiet i Tromsø. Dette er meget gledelig lesning og gir et tydelig signal på at
fakultets studiepolitikk og kurs er riktig. Særlig ble det trukket frem hvor fornøyd studentene
er med den faglige kvaliteten, i hvilken grad studentene føler de kan påvirke studiet og
yrkesrelevansen.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S 32/16 – Tillitsvalgtlunsj
Guro orienterte om at det vil bli avholdt tillitsvalgtlunsj i Champagne-kantinen førstkommende
torsdag klokken 12.15.
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Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S 20/16 – Søknad fra Juristforeningen
Juristforeningen har i henhold til retningslinjene for tildeling søkt på kroner 15000 til
driftsmidler. Styret mener JF oppfyller kriteriene for tildeling og ligger i kjerneområdet for
organisasjoner som det skal tildes driftsmidler til. Dette som en konsekvens av at JF ikke kan
søke på midler fra Studentparlamentet selv. JSU ønsker derfor å kanalisere midler til sosiale
formål gjennom JF. På bakgrunn av tildelingen fra SP, JSUs egen økonomi og JFs økonomi,
ble styret enige om å tildele kroner 10000 til Juristforeningen.
Vedtak: JSU tildeler Juristforeningen kroner 10000 – titusen – på bakgrunn av deres søknad
om driftsmidler. Midlene overføres inne to uker fra vedtaket fattes.

S 42/16 – Evaluering av kampanjen mot negativt karakterpress
Styret evaluerte kampanjen mot negativt karakterpress grundig. Under følger en nærmere
evaluering av de ulike aspektene ved kampanjen.
Samarbeidet mellom JSUene opplevde styret som utfordrende og tidvis vanskelig. Særlig
skyldtes dette geografisk avstand og kommunikasjon, ulike interesser og syn på det negative
karakterpresset og det noe korte mandatet til arbeidsgruppen. Positivt var derimot
mediedekningen og det nasjonale fokuset på kampanjen. Styret er derimot usikre på om det
var noen økonomisk og arbeidsmessig gevinst med samarbeidet. Ved videre samarbeid bør
det legges vekt på felles tema, og deretter vurderes noe mer nøkternt i hvilken grad arbeidet
skal gjøres i fellesskap.
Lanseringsdagen opplevde styret som veldig bra. Til neste gang er det ønskelig med flere
gaveposer enn tohundre. Det bør generelt planlegges for flere studenter som en følge av
større 1. og 2. avdeling. Videre var styret meget fornøyd med design og plakater, men mener
at det til neste gang kan være hensiktsmessig å bruke designkompetanse på fakultetet.
Debatten mente styret var godt gjennomført. Det kunne derimot vært enda bedre styring av
tiden. I tillegg var det uheldig at Curt Lier dro tidligere. Deltagerne var for øvrig interessante
og dyktige. Konseptet var vellykket og bør videreføres i fremtiden.
Ukens jurist har så langt vært slik styret ønsket det. Plakatene har et fint design og er et
nyttig virkemiddel. Spørsmålene er hensiktsmessige.
Mediedekningen er styret veldig fornøyd med, både i Itromsø, Juristkontakt, Finansavisens
Jussbilag og gjennom fakultetet.
Kurset opplevde også styret som positivt, selv om dette i enda større grad kunne vært vinklet
mot kampanjens fokus. Styret fikk derimot inntrykk av at studentene var godt fornøyd med
kurset.
Når det gjelder organisering mente styret at det til neste prosjekt er ønskelig å sette ned en
fast og større arbeidsgruppe.

Generelt mente styret at kampanjen har truffet bredt og en stor del av studentmassen. I
videreføringen av arbeidet kan det fokuseres på psykisk helse.
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Vedtak: Styret vedtar overnevnte evaluering og ønsker å bruke erfaringene i sitt videre
arbeid.

S 16/16 – Tillitsvalgte på LLM-graden
Guro er ferdig med et førsteutkast av presentasjonen og kurset for LLM-studentene på
engelsk. Hun oversender kurset til fagansvarlig på LLM-graden og styremedlemmene i JSU.
Tilbakemeldinger gis på neste styremøte.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og går gjennom presentasjonen til neste
styremøte.

S 43/16 – Allmøte
Dato for allmøte blir torsdag 31.03 fra klokken 1215. Styret er enige om at allmøtet må
promoteres godt, da 6 styreplasser er på valg. Som en følge av at to styreplasser på valg på
allmøtet i høstsemesteret har forflyttet seg til vårsemestret, vil to av styreplassene kun
omfatte et halvt år. I tillegg skal det velges studentrepresentanter til Studentparlamentet,
Fakultetsstyret og Studieutvalget.
Guro og Maja er ansvarlige for gjennomføringen av valget. Marion er referent. Patrick legger
fram regnskap og budsjett. Andrea bestiller boller. Alle styremedlemmene er ansvarlig for
promoteringen. Det vil bli lagt ut små filmsnutter som kort forteller om hver enkelt verv.
Henrik vil lede allmøtet og orientere om hva JSU har gjort gjennom det siste semesteret.
Vedtak: Styret avholder allmøte torsdag 31.03 fra klokken 1215.

S 44/16 – Gjesteforelesning
Marion orienterte om gjesteforelesningen i arbeidsrett. Etter å ha konsultert de tillitsvalgte på
5. avdeling ble styret enige om å avholde forelesningen neste høstsemester. Forelesningen
vil være en fin introduksjon til arbeidsretten og tar for seg oppsigelsene i oljebransjen i
Rogaland.
Vedtak: Gjesteforelesningen utsettes til neste semester.

S 45/16 - Eventuelt
Patrick tok opp at det kan være uheldig å skifte seminargruppe hvert semester på 1.
avdeling, i det gruppen har blitt kjent med hverandre. Han skal ta opp problemstillingen med
de tillitsvalgte. JSU følger eventuelt opp saken ved behov.
Vedtak:
Møtet er hevet klokken 1850

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