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Faste saker 

 

S 24/16 – Godkjenning av innkalling 

Saksnummeret til «Eventuelt» endres til 34/16. 

Vedtak: Innkallingen er godkjent. 

 

S 25/16 – Orientering fra leder 

Henrik orienterte om møtet i Super-SU hvor det ble enighet om at JSU skal utforme forslag til 
en regel som omhandler at Studentparlamentet skal begrunne semestertildelingen. Denne 
legges fram på neste møte i Super-SU og deretter Studentparlamentet. Videre ble det 
orientert om seminaret som ble avholdt i samarbeid med Simonsen Vogt Wiig.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 26/16 – Orientering om lunsjmøte med fakultetsledelsen 

Henrik orienterte om forrige lunsjmøte med fakultetsledelsen. På møtet ble det tatt opp 

retningslinjer for podcast, digital eksamen, kontorer i hus 5 og kampanjen mot negativt 

karakterpress.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
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S 27/16 – Økonomisk orientering 

Siden Patrick ikke var tilstede orienterte Andrea om økonomien. Bytte av økonomiansvarlig 
med tanke på bankkontoen er godt i gang.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 28/16 – Orientering fra Fakultetsstyret 

Neste møte er 22. februar.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 29/16 – Orientering fra Studieutvalget 

Neste møte er 17. februar.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 30/16 – Orientering fra Juristforbundet-Student 

Aleksander Pedersen orienterte skriftlig om at han for tiden er på samling i Oslo hvor styret i 
Juristforbundet-student har sitt første møte. Det er interesse for et tett samarbeid med JSU.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Nye saker 

 

S 43/15 – Arbeidsgruppe mot karakterpress 

Styret gikk igjennom alt av arbeid som gjenstår i forbindelse med kampanjen. Av hensyn til at 
kampanjen har et preg av hemmelighold fremgår ikke her hva som ble sagt under møtet.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og ser fram til å avholde kampanjen den 17. 
februar. 

 

S 31/16 – Evaluering av fagkritisk rekke 

Styret synes i hovedtrekk at arrangementet var vellykket og takket Marion for innsatsen. Til 

neste gang er det ønskelig at arrangementet podcastes. I tillegg må det fortsatt kjøpes inn to 

kaffekanner.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 13/16 – Orientering om de faste lesesalsplassene 

Maja orienterte om at vi disponerer midlertidig over fem nye faste kontorplasser fra 
Havrettssenteret. Kontorene på modulbygget blir dessverre bare delvis brukt. 
Lesesalsplassen blir brukt i noe større omfang fra i fjor.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  
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S 32/16 – Tillitsvalgtlunsj 

Guro har tatt kontakt med fakultetet for å finne dato og fortsetter det videre arbeidet.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 16/16 – Tillitsvalgte på LLM-graden 

Guro har tatt kontakt med fagansvarlig på LLM-graden. Slik evalueringen foregår i dag har 
de et evalueringsmøte hvor alle deltar i tillegg til evalueringsskjemaer. Likevel er det ønskelig 
å utarbeide et tillitsvalgtprogram for LLM-graden i tillegg. Guro fortsetter arbeidet i samarbeid 
med fagansvarlig og legger arbeidet frem for styret etter hvert som det skrider frem.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 33/16 – Orientering fra fagrådet i Bergen 

Henrik og Andrea orienterte om at det på fagrådet ble fattet vedtak om at JSU Bergen 
overfører kroner 1250 til JSU Tromsø som en kompensasjon for at de trakk seg fra den 
nasjonale kampanjen mot negativt karakterpress. Videre ble det informert om at fagrådet var 
i kontakt med NSO i forbindelse med representasjon av jusstudentene. Det er ønskelig med 
ett tettere samarbeid for fremtiden siden JSUene best kjenner til jusstudentenes interesser.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 20/16 – Søknad fra Juristforeningen 

Behandlingen av søknaden utsettes til neste styremøte fordi Juristforeningen ikke har 

utarbeidet regnskap for 2015 og budsjett for 2016, altså søkeperioden. Dette skal være klart 

til neste styremøte.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 22/16 – Nyttårsbord 

Nyttårsbordet flyttes til lørdag 20. februar. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og gleder seg til nyttårsbord.  

 

S 34/16 - Eventuelt 

Styret skal finne studenter til oppgaveutvalgene i forbindelse med eksamen. I tillegg skal 
styret ta opp et ønske om skistativ på fakultetet med ledelsen ved neste lunsjmøte.  

Vedtak: 
 

Møtet er hevet klokken 1755. 

 

Henrik Rode 
Styreleder 
– 
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