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Øyvind Grindberg Helseth og Patrick Oware.

Faste saker
S 43/17 – Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling er godkjent
S 44/17 – Orientering fra leder
Patrick ønsket de nye styremedlemmene velkommen til studentutvalget. Han orienterte kort
om resultatet av omorganiseringssaken, hvilket var en av de viktigste sakene JSU engasjerte
seg i forrige semester. Det ble videre presisert hvilke krav som stilles til styremedlemmenes
deltagelse, dette med bakgrunn i honoraret utbetalt av fakultetet.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
S 45/17 – Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen
Neste lunsjmøte er 31.08.2017
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
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S 46/17 – Økonomisk orientering
Dette kalenderåret har det så langt vært få kontobevegelser. Budsjettposten for Fagkritisk
Rekke må kanskje økes, avhengig av hvilke foredragsholdere utvalget engasjerer. Det er rom i
egenkapitalen for et større underskudd en det som er budsjettert med for 2017.
Nikolai presiserte viktigheten av at rutiner i forbindelse med utlegg følges. Utlegg uten
kvittering og utleggsskjema vil som hovedregel ikke refunderes.
Utvalget skal oppnevne en revisor, jf. vedtektene § 6-1. Dette skal være en student, gjerne
med utdannelse innen økonomi. Regnskapet for 2016 skal revideres før allmøtet høsten 2017.
Regnskapet for 2017 skal revideres før allmøtet vår 2018.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og finner en egnet student til å gjennomgå
regnskapet for 2016 og 2017.
S 47/17 – Orientering fra Fakultetsstyret
Det har ikke vært avholdt møte i Fakultetsstyret så langt dette semesteret.
S 48/17 – Orientering fra Studieutvalget
Det har ikke vært avholdt møte i Studieutvalget så langt dette semesteret.
S 49/17 – Orientering fra Studentparlamentet
Det har ikke vært avholdt møte i Studentparlamentet ennå. Representant i
Studentparlamentet er Jørgen Bunk Olsen.
Nye saker
S 50/17 – Målsetninger for studieåret 2017/18
Styret kom frem til følgende målsetninger for studieåret 2017/18:
1. Arbeide mot negativt karakterpress.
2. Arbeide for bedre integrering av de internasjonale studentene ved Det juridiske
fakultet, herunder videreutvikling av tillitsvalgtordningen på LLM-graden.
3. Utarbeide en sammenfatning av mønsterbesvarelser (se sak 61/17)
4. Synliggjøre virksomheten til Juridisk Studentutvalg og utarbeide ny visuell profil.
Vedtak: Styret arbeidet med målsetningene frem mot semesterslutt våren 2018.
S 51/17 – Tillitsvalgtseminaret 2017
Studieårets tillitsvalgtseminar avholdes 22-23 september på Malangen Resort i Balsfjord.
Bakgrunnen for at seminaret dette året er flyttet fra Sommarøy er at Sommarøy Hotell ikke
har kapasitet til seminaret før i midten av oktober – hvilket er for sent. Ivanna er godt i gang
med planleggingen og invitasjoner til seminaret sendes alle tillitsvalgte så snart valg er
avholdt på de siste avdelingene.
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Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
S 52/17 – Fagkritisk Rekke
Styret ønsker å arrangere to Fagkritisk Rekke per semester dette studieåret. Det er alminnelig
enighet om at foredragene bør få en mer kritisk vinkling, jf. navnet ”Fagkritisk Rekke”, slik at
de avgrenses mot andre faglige tilbud ved fakultetet med en mer eksamensrettet tilnærming.
Tord har allerede vært i kontakt med fakultetet angående foredragsholder.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og Tord kontakter fakultetet angående
foredragsholdere.
S 53/17 – Bollefredag
Bollefredag arrangeres fredag 8. September klokken 11.30-12.30.
Vedtak: Bollefredag arrangeres 8. September klokken 11.30-12.30.
S 54 /17 – Prøveeksamen for alle avdelinger
Det ble diskutert om det var mulig og hensiktsmessig å arrangere prøveeksamen for alle
avdelinger på fakultetet. Tidligere har fakultetet arrangert dette for første avdeling, men
utvalget tror dette kunne være et fint tilbud også for de andre avdelingene. Det ble diskutert
en rekke ulike alternativer for gjennomføring av tilbudet. Utvalget tar dette opp med
fakultetet på første lunsjmøte.
Vedtak: Styret tar forslaget med fakultetet på neste lunsjmøte.
S 55 /17 – Allmøtet høst 2017
Dato for allmøtet høst 2017 blir fastsatt innen 10. September 2017.
Vedtak: Styret fastsetter dato for allmøtet innen 10. September 2017.
S 56 /17 – Valg av nytt styremedlem
Følgende studenter har søkt på det ledige vervet i studentutvalget: Bjørn Arvid Duestad, Ailen
Jeanette Odding, Harald Hofgaard, Oda Hanssen, Vilde Rydvang, Sofie Rosvoll og Anna Maria
Feodoroff.
Etter en helhetsvurdering har utvalget kommet til at Anna-Maria Feodoroff skal tildeles
vervet. Styret har lagt avgjørende vekt på tidligere erfaring og personlig egnethet, samt at
utvalgets medlemmer «bør gjenspeile studentmassen som helhet med tanke på (…)
avdeling», jf. Vedtekter for Juridisk Studentutvalg Tromsø § 3-1 (2).
Vedtak: Anna- Maria Feodoroff tildeles styrevervet i Juridisk Studentutvalg Tromsø for et
semester.
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S 57 /17 – Jusspust
Kristin har skrevet et innlegg om Jusspust og negativt karakterpress til Jus’t. Videre er hun
godt i gang med planleggingen av ulike arrangementer på fakultetet. Det blir holdt stand for å
informere studentene om Jusspust 29. September klokken 11.00-13.00.
Vedtak: Utvalget står på stand 29. September klokken 11.00-13.00.
S 58 /17 – Revidering av lesesalsreglementet
Studentutvalget reviderte lesesalsreglementet våren 2017. Dette ble gjort per sirkulasjon.
Tidligere § 5 ble strøket og det ble inntatt ny §§ 6, 7, 8, 9 og 10.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
Eventuelt
S 59 /17 – Styregensere
På grunn av store utskiftninger i styret er det nødvendig med innkjøp av nye gensere.
Samtlige styremedlemmer synes dagens gensere er upraktiske med tanke på farge. Nikolai
undersøker hva det vil koste med innkjøp av nye gensere til hele styret.
S 60 /17 – Revidering av lesesalsreglementet
Øyvind har fått tilbakemeldinger fra studenter om at LLM-studentene bør prioriteres på lik
linje med stor eller liten master i forbindelse med trekning av kontorplasser. Styret ønsker å
kontakte fakultetet for et bedre beslutningsgrunnlag i saken. Saken tas opp igjen før neste
kontorfordeling.
Vedtak: Styret forespør fakultetet om deres synspunkt angående saken.
S 61 /17 – Mønsterbesvarelser
Nikolai fremmet forslag om å arbeide for en sammenfatning av mønsterbesvarelser. Det er
alminnelig enighet i styret om at det ville være et fint læringsverktøy for studentene. I dag
tilbys mønsterbesvarelser med kommentarer ved fakultetene i Oslo og Bergen, men grunnet
forskjeller i eksamensform finner utvalget det hensiktsmessig at det lages et tilbud rettet
direkte mot studentene i Tromsø. Styret tar dette opp med fakultetet og forespør om de
ønsker å samarbeide med prosjektet.
Vedtak: Styret forespør fakultetet angående saken.

Møtet er hevet kl 19:30
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Patrick Oware
Styreleder
–
jsutromsoe@gmail.com

5

