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Faste saker
S 41/16 – Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling er godkjent

S 42/16 – Orientering fra leder
Patrick orienterte om de aktivitetene JSU hittil har avholdt, henholdsvis stått på stand og ønsket de
nye studentene velkommen, samt StudEXPO.
Videre informerte han om et møte med Lene Emilie Øye, 22.08, hvor han og Ada stilte for JSU. Under
møtet ble det drøftet hvordan studentorganisasjonene og fakultetet kan arbeide for å integrere de
internasjonale studentene i studiemiljøet forøvrig, samt utvekslingsmuligheter for våre
masterstudenter. Juristforeningen var også til stede på dette møtet.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S 43/16 – Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen
Det er ikke avholdt lunsjmøte ennå dette semesteret. Neste lunsjmøte er 01.09.2016
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
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S 44/16 – Økonomisk orientering
Patrick orienterte om økonomien til JSU. Videre ble det diskutert hvordan JSU kan øke utgiftene sine
slik at vi ikke går med så stort overskudd ved årets slutt. Dette i hovedsak på grunn av at det positive
resultatet er et hinder for å bli tildelt søknadsmidler. Styret ble her enige om at vi måtte øke
aktiviteten og utgiftene i forhold til inntektene.
Videre har Kristian fått nødvendige tilganger til bankkonto slik at han kan utfylle vervet som
økonomiansvarlig.
Studentparlamentet har nå utlyst semesteravgiftsfordelingen for 2017 og søknadsfrist er 16.
September 2016. Kristian utformer søknaden for Juridisk Studentutvalg.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning, Kristian utformer søknaden for
semesteravgiftsfordelingen.

S 45/16 – Orientering fra Fakultetsstyret
Det er ikke avholdt møte i fakultetsstyret dette semesteret. Første møte er 5. September.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S 46/16 – Orientering fra Studieutvalget
Patrick orienterer om siste møte i studieutvalget, forrige semester.
Det er ikke avholdt møte i studieutvalget dette semesteret. Første møte er 29. September.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

S 47/16 – Orientering fra Studentparlamentet
Håvard Arctander Rosenlund representant på Studentparlamentet orienterte om arbeidet til
Studentparlamentet. Første møte i Studentparlamentet vil avholdes i begynnelsen av september.
JSU ser frem til god dialog og samarbeid.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
S 48/16 – Orientering fra Juristforbundet-Student
Alexander Rygh Pedersen orienterte per e-post om arbeidet til Juristforbundet-Student.
Juristforbundet-Student har sitt neste styremøte 09. September.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
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Nye saker
S 49/16 – Tillitsvalgtseminaret
Mojdeh er i dialog med Sommarøy Hotell angående tillitsvalgtseminaret.
Dato for seminaret er 17-18.09. Invitasjon sendes ut til de tillitsvalgte etter at valg av tillitsvalgte er
avholdt på 2. Avdeling fredag 26.08.
Tidligere erfaringer viser at det er anledning for å kutte ned på det faglige opplegget til fordel for det
sosiale, hvilket styret er enig i.
Styret har diskutert muligheten for at de tillitsvalgte på LLM-graden kan delta på seminaret, men er
kommet frem til at dette ikke blir aktuelt dette året. Formålet er å integrere dem sosialt i
studiemiljøet, og vi føler at språkproblematikken dette medfører kan motvirke dette.
De tillitsvalgte på LLM-graden vil få et eget opplegg på fakultetet.
Vedtak: Styret arbeider videre med planleggingen av seminaret.

S 50/15 – Tillitsvalgtordningen på LLM-graden
Dette året introduserer JSU i samarbeid med fakultetet tillitsvalgtordningen på LLM-graden. To
representanter fra JSU vil informere om ordningen og avholde valg for LLM-studentene 02.09.
Det er utarbeidet informasjonsmateriell på engelsk for ordningen. De tillitsvalgte vil få opplæring av
JSU på fakultetet.
Vedtak: Styret jobber videre med å videreutvikle tillitsvalgtordningen på LLM-graden.

S 51/16 – Taushetserklæring for de tillitsvalgte
Styret stemmer enstemmig for at det skal utarbeides en taushetserklæring for de tillitsvalgte.
Tillitsvalgtansvarlig tar kontakt med fakultetet angående saken.
Formålet med dette er at studentene skal være tryggere på at den informasjon de deler med de
tillitsvalgte under fortrolighet ikke blir delt.
Vedtak: Styret tar kontakt med fakultetet angående saken.

S 52/16 – Orientering fra Kontorkaptein
Det er nå 38 masterkontorer på Hus 5 i tillegg til plassene på modulbygget.
Alle masterstudenter som har søkt om kontorplass har fått innvilget søknaden, samt to studenter som
tar spesialfag.
Andrea går til innkjøp av oppvaskmiddel o.l. til kjøkkenet på Hus 5, dette kan hentes i ”kjøkkenkroken”.
Ada foreslår en endring av skjema for søknad av lesesalsplass, dette skal arbeides med frem mot neste
styremøte.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning, Andrea går til innkjøp av nødvendige artikler for
renhold og Ada arbeider med eventuelle endringer på skjema for søknad på lesesalsplass.
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S 53/16 – Fagråd Høst 2016
JSU Tromsø skal arrangere Fagråd høsten 2016. Sondre tar kontakt med JSU Oslo og Bergen i
forbindelse med dato for arrangementet. Styret foreslår følgende datoer: 7-9.10.16 eller 14-16.10.16.
Vedtak: Styret jobber videre med planlegging av Fagråd Høst 2016.

S 54/16 – Fagkritisk rekke
Ansvarlig for Fagkritisk rekke, Emil André presenterte en idé om videreutvikling av Fagkritisk rekke.
Styret stiller seg særdeles positiv til idéen. Emil André tar kontakt med Gunnar Eriksen for fakultetets
tanker rundt saken.
Vedtak: Emil André tar kontakt med Gunnar Eriksen.

S 55/16 – Nye styregensere.
Per dags dato har ikke JSU tilstrekkelig med gensere for styremedlemmene. Videre er ikke
styremedlemmene fornøyd med designet på de tidligere genserne. Andrea vil derfor undersøke
mulighetene for nytt design og komme med forslag til styret.
Vedtak: Andrea undersøker muligheter for nye gensere.

S 56/16 – Bokkontroll ved eksamen
Styret diskuterte den nye ordningen for bokkontroll ved eksamen. Styret var i utgangspunktet fornøyd
med ordningen, og ønsket ikke å evaluere den ytterligere.
Vedtak: Styret tar evalueringen til etterretning.

S 57/16 – Betaling for utskrifter på UiT
Høsten 2016 innføres det en betalingsløsning for utskrifter på UiT. Styret ønsker å diskutere
muligheten for å øke den ”kvoten” studentene starter med hvert semester.
Bakgrunnen for dette er jusstudentenes særlige behov for utskrifter. Det fremstår for JSU som klart at
en jusstudent med et alminnelig bruk av utskrifter raskt kan overstige 500 ark (svart-hvitt) i løpet av
ett semester, særlig på de høyere avdelinger.
Videre stilles det spørsmålstegn ved hvordan dette vil praktiseres for studenter som deltar i
studentutvalg. Styret vil derfor drøfte dette med fakultetet.
Vedtak: Styret tar saken opp med Fakultetet.

S 58/16 – JSU på sosiale medier
Styret er positiv til at JSU blir mer aktiv på sosiale medier, herunder Instagram og Facebook. Det er
nødvendig for JSU som organisasjon å være synlige for studentene på fakultetet.
Videre kommer JSU til å formidle all informasjon på sosiale medier på både norsk og engelsk.
Vedtak: Andrea oppretter Instagram-konto for JSU.
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S 59/16 – Websiden
JSU opplever problemer med websiden. Det er uklart hva som er de faktiske forhold rundt dette.
Kristian vil forsøke å rette opp i problemene.
Vedtak: Kristian arbeider med å løse problemene med JSU sin webside.

Eventuelt:
S 61/16 – Holdninger på fakultetet
JSU har diskutert studiemiljøet på fakultetet. Det er gledelig at Det juridiske fakultet i Tromsø har et
særdeles godt studiemiljø og JSU ser viktigheten av å jobbe aktivt for å opprettholde dette.
Dessverre melder enkelte studenter om uheldige hendelser på fakultetet mellom medstudenter og
meldinger på det sosiale nettverket ”Joodel”.
Videre er det enkelte studenter på de høyere avdelinger som føler seg privilegert til å benytte
lesesalene som ”faste lesesalsplasser”. Alle studenter på fakultetet – uavhengig av avdeling – har som
hovedregel like rettigheter til de åpne lesesalsplassene. JSU ser med bekymring på dette og vil drøfte
dette med fakultetet på neste lunsjmøte, viser til S 62/16.

JSU ønsker særlig å rette seg til 1.avdeling med tanke på kampanjen mot negativt karakterpress. Her
tenkes det at informasjonsmateriell fra tidligere kampanje kan anvendes aktivt fremover mot
1.avdeling. Styret vil derfor dele informasjonsmateriell på 1. Avdeling sin Facebook-side.
Vedtak: JSU drøfter saken med fakultetet, og deler informasjonsmateriell om arbeidsmarkedet med
1.avdelingsstudentene.

S 62/16 – Lesesalen ved rettssalen
JSU ønsker hyppigere kontroller ved lesesalen for å forhindre at studenter lar personlige eiendeler
ligge igjen på lesesalsplassen.
Vi ønsker at alle studenter skal føle seg velkommen og at de skal være klar over at alle har like
rettigheter til de åpne lesesalsplassene, uavhengig av hvilken avdeling du tilhører.
Det understrekes også at det ikke er tillatt å ”holde av” plasser til medstudenter, her gjelder
”førstemann til mølla” prinsippet.
Vedtak: Styret tar dette opp med fakultet.

S 63/16 – Tilbakeføring av midler
Styret diskuterer muligheten for å revidere retningslinjene for tildeling av midler til
studentorganisasjoner og de tillitsvalgte. Dette for å bedre kunne kontrollere hva midlene blir brukt til,
og eventuelt få tilbakeført det som ikke blir anvendt.
Vedtak: Styret vurderer saken videre.
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S 64/16 – Eksamensdatoer
Styret diskuterte muligheten for at fakultetet kan tilrettelegge eksamensdatoene i større grad for de
studentene som skal ta opp eksamen.
Bakgrunnen for dette er at studentene i utgangspunktet kun har en mulighet til å ta opp eksamen, og
det derfor er rimelig at det er minimum 24 timer mellom eksamen på gjeldende avdeling og eksamen
på lavere avdeling.
JSU har forståelse for at det kan være vanskelig men vil drøfte saken med fakultetet.
Vedtak: Styret tar det opp med fakultetet.

S 65/16 – Evaluering av prosessen ved annullering av JUR-3003
Tidligere leder av JSU, Henrik Rode har utarbeidet en henvendelse til fakultetet hvor det bes om en
evaluering av prosessen ved annulleringen av JUR-3003. Henrik har videresendt dette brevet til JSU for
godkjennelse og eventuelt revidering.
JSU er enige i at saken må evalueres og er i utgangspunktet enige i de spørsmål som stilles i
henvendelsen utarbeidet av Henrik.
Emil André foreslo at det ble opprettet et utvalg for evaluering av saken. Etter å ha diskuterte dette
kom styret frem til at det ikke var nødvendig, da saken i hovedsak er å anse som avsluttet og
studentene skal avlegge ny eksamen.
Det viktige for fremtiden er å unngå at dette skjer i igjen, både hva gjelder den formelle feilen og
klageprosessen. Styret har tiltro til at fakultetet vil kunne evaluere saken på et tilstrekkelig vis uten at
det utnevnes et utvalg for prosessen.
Kristian meldte seg inhabil i saken og deltok ikke under votering.

Vedtak: Styret videresender henvendelsen til fakultetet.

Møtet er hevet kl 17.45

Patrick Oware
Styreleder
–
jsutromsoe@gmail.com
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