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Faste saker 

 

S 26/15 – Godkjenning av referat og dagsorden 

Vedtak: Referatet og dagsorden er godkjent 

 

S 27/15 – Orientering fra leder 

Henrik ønsket styret velkommen til et nytt studieår. Styret fikk så en innføring i hvordan 

styremøtene blir avholdt. For øvrig fikk de nye styremedlemmene en innføring i JSU sine 

aktiviteter gjennom året. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 28/15 – Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 

Det er så langt i semesteret ikke avholdt lunsjmøte.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 29/15 – Økonomisk orientering 

Maja orienterer om at økonomien er god og at vi har fått tildelt midler fra LMU for vår 

tillitsvalgtordning.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
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S 30/15 – Orientering fra Fakultetsstyret 

Det er så langt i semesteret ikke avholdt møtet i Fakultetsstyret. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 31/15 – Orientering fra Studieutvalget 

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

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 32/15 – Orientering fra Juristforbundet-Student 

Styret har ikke mottatt noen orientering fra Juristforbundet-Student siden ingen i styret 
innehar verv som styremedlem i Juristforbundet-Student. Til neste styremøte ønsker styret 
en skriftlig orientering fra Juristforbundet-Student. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Henrik skal til neste styremøte fremlegge 
orientering fra Juristforbundet-Student. 

 

Nye saker 

 

S 33/15 – Forventningsavklaring og målsetninger for studieåret 

I forbindelse med nytt studieår og nye styremedlem diskuterte styret hvilke forventninger det 
har til styreleder og de andre styremedlemmene. I tillegg ble styret enige om målsetninger 
som skal være retningsgivende for styrets arbeid. Måloppnåelsen vil bli vurdert allerede etter 
et semester.  

 

Vedtak: Alle styremedlem skal utøve sitt verv pliktoppfyllende og effektivt. I tillegg skal styret 
vise omsorg og bidra til et godt samarbeid. Det skal være engasjement og alle skal bli hørt.  
 

Styret skal jobbe for følgende målsetninger studieåret 15/16: 
1. Jobbe mot negativt karakterpress 

2. Forbedre tillitsvalgtordningen 

3. Være synlige ved promotering 

4. Sikre gode forhold for masterstudentene, herunder kontorplasser 

5. Følge opp digitaliseringen på studiet 

6. Forbedre undervisningstilbudet 

 
 

 

S 34/15 – Bytte av økonomiansvarlig 

Andrea skal overlappe med Maja og overta økonomivervet.  

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

Styret avventer med å avholde valg for 1. avdeling. For 2. 3. og 4. avdeling kan valg 
avholdes snarest. For 5. avd. avholdes trolig valget digitalt. Videre ble styret enige om å 
promotere tillitsvalgtordningen aktivt overfor alle avdelinger, ved infoskjermer, taleinnlegg, 
Facebook og tillitsvalgt-videoen. Guro som er ansvarlig for tillitsvalgtordningen finner datoer. 
Henrik og Guro vil oppsøke avdelingene og promotere. Jørgen og Guro vil avholde valgene.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Henrik og Guro promoterer 
tillitsvalgtordningen. Jørgen og Guro avholder valg.  

 

S 36/15– Tillitsvalgtseminar 

Styret ønsker å innhente en ekstern foredragsholder for å bedre det faglige utbyttet av 
tillitsvalgtturen. Det var diskusjon om vi skulle hente en ekstern eller intern foredragsholder. 
Guro vil presentere forslag til foredragsholder på neste styremøte.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretningen og skal hente inn en ekstern 
foredragsholder til tillitsvalgtseminaret.  

 

S 37/15– Tillitsvalgtlunsj 

Saken ble utsatt til neste styremøte.  

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.  

 

S 38/15 – Tildeling av lesesalsplasser 

Maja har åpnet for søknader fra studentene. Fristen er 28. august. Trekningen skal være 2. 
september. Søknadsprosessen er blitt kunngjort i fronter, på vår hjemmeside og via 
Facebook. Styret ble enige om at LLM-studentene skal prioriteres ut i fra deres faktiske 
studiesituasjon, avhengig av om de skriver liten master eller om de tar spesialfag.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. LLM-studenten skal ha prioritet på lik linje 
med de som skriver liten master ved masterskriving. Dersom de ikke skriver master skal de 
ha prioritet på lik linje med studentene som tar spesialfag.  

 

S 39/15 – Promotering av JSU 

Styret mener vi skal drive aktiv markedsføring med direkte kontakt med studentene. Videre 

ønsker styret å bestille drops, penner, ulike gjenstander m.m. som skal gis til studentene for 

promotering. I tillegg er det ønskelig at JSU har tilgang til en person med digital kompetanse.  

Vedtak: Andrea legger fram forslag til neste styremøte om effekter for promotering. Sonja 
leter etter en person med digital kompetanse.  

 

S 40/15 – Fagkritisk rekke 

Styret diskuterte potensielle foredragsholdere. Utgangspunktet er temaet ytringsfrihet. 

Vedtak: Marion legger fram forslag til foredragsholdere neste styremøte.   
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S 41/15 – Bollefredag 

Styret er enige om å forsøke å avholde bollefredag 4. september. Andrea bestiller boller. Det 
ble diskutert forslag til samtaleemner; kontorplasser, tillitsvalgtordningen og karakterpress.  

Vedtak: Bollefredag blir forsøkt avholdt 4. september.   

 

S 42/15 – Kollokvieseminar 

Maja tok opp spørsmålet om vi skal avholde kollokvieseminar og evt. når det skal avholdes.  

Vedtak: Kollokvieseminar avholdes til vårsemesteret.  

 

S 43/15 – Arbeidsgruppe mot karakterpress 

Sonja har tatt kontakt med Oslo og dannet en arbeidsgruppe. Bergen har enda ikke valgt sin 

representant. Styret kom med innspill som Sonja vil videreformidle til de andre JSUene. 

Styret er enige om at arbeidsgruppen skal resultere i en kampanje mot karakterpress.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 44/15 – Oppdatering digitalisering av studiet 

Styret har fått henvendelser fra studenter som spør om hvorfor forelesningene ikke 

podcastes. Henrik orienterte om situasjonen: Fakultetet har bestemt seg for å podcaste 

forelesninger, men opplever tekniske problemer. De prøver å podcaste i aud 3. 

Forhåpentligvis løser IT-avdelingen problemene som har oppstått. Likevel er det viktig at 

JSU følger opp fakultetets arbeid.  

Vedtak: Styret følger opp fakultets løfter om podcast.  

 

S 45/15 – Behandling av søknad fra Juristforeningen om arrangementsmidler 

Juristforeningen søkte på NOK 8000 til sitt arrangement Juridisk Futsal. JSU åpnet forrige 

semester for at andre studentforeninger på Jurfak kan søke på midler fra JSU. Bakgrunnen 

er at andre organisasjoner på Jurfak ikke kan søke midler direkte fra Studentparlamentets 

fordeling av semesteravgiften. JSU vil derfor kanalisere noe av midlene de får inn til andre 

foreninger på fakultetet.  

 

Juristforeningens søknad var i tråd med dette formål. I tillegg har arrangementet et høyt 

aktivitetsnivå og bidrar til et godt studiemiljø, jf. Retningslinjene for tildeling av studentmidler 

§§ 5 og 6. Styret ønsker å presisere at JSU ikke ønsker å «instruere» Juristforeningen i 

hvordan de skal bruke sine midler, og ønsker derfor neste gang at Juristforeningen søker på 

driftsmidler istedenfor arrangementsmidler. 

Vedtak: Styret innvilger NOK 8000 til Juristforeningen 

 

S46/15 - Eventuelt 
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Møtet er hevet ca kl 1900. 

 

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


