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Faste saker 

 

S 69/15 – Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak: Innkallingen er godkjent. 

 

S 70/15 – Orientering fra leder 

Henrik orienterte om JSUs aktiviteter siden sist møte. Siden forrige møte har det blitt avholdt 

Fagkritisk rekke, tillitsvalgtseminar, tillitsvalgtlunsj og Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske 

fag. I tillegg har JSU deltatt på fagråd i Oslo, møte med de andre SUene på universitetet, 

senter for karriere og utdanning og Aker Scholarships. I tiden fremover er lunsjmøte med 

fakultetsledelsen, semesteravgiftsfordelingen i Studentparlamentet og møte med 

internasjonal koordinator på fakultetet planlagt.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 71/15 – Orientering om lunsjmøte med fakultetsledelsen 

Lunsjmøte med fakultetsledelsen vil være torsdag 29.10.15. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
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S 72/15 – Økonomisk orientering 

Andrea orienterte om økonomien. Det kom fram at JSU dessverre er innstilt til å motta kun 
37 000 kroner fra semesteravgiftsfordelingen, hvilket er 8 000 mindre enn i fjor. Av den grunn 
vil størrelsen på støtten fra fakultetet være av stor betydning. Henrik vil delta på møtet i 
Studentparlamentet vedrørende semesteravgiftsfordelingen og etterspørre en konkret 
begrunnelse. Styret mener det er uforsvarlig at parlamentet deler ut over fire millioner kroner 
uten å konkret grunngi tildelingene.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 73/15 – Orientering fra Fakultetsstyret 

Jørgen orienterte om møte i fakultetsstyret den 26.10.15. Av særlig interesse for JSU var 
behandlingen av budsjettet hvor fakultetet har satt av en betydelig sum til studenttiltak. I 
tillegg fikk Jørgen innblikk i et mulig kommende prosjekt for å gjøre strafferettfagene bedre, 
oppdatering angående podcast og videreføring av satsingsprosjektet for 1. avdeling.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 74/15 – Orientering fra Studieutvalget 

Neste møtet i SU vil bli avholdt i praksisperioden. Maja er av den grunn borte, men Sonja 

stiller som vara.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 75/15 – Orientering fra Juristforbundet-Student 

Juristforbundet-student har avhold et vellykket motivasjonsforedrag. For øvrig hadde Kari lite 
å orientere om. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Nye saker 

 

S 76/15 – Evaluering av tillitsvalgtseminaret og tillitsvalgtlunsjen 

Tillitsvalgtseminaret: Styret var godt fornøyd med tillitsvalgtseminaret både faglig og sosialt. 
Styret mente den faglige presentasjonen, som ble holdt av Henrik, var god. Nytt av året var 
praktiske caser og en utvidet pp-presentasjon. I tillegg var styret enige om at det å la tidligere 
tillitsvalgte holde et kort foredrag om praktiske tips, også bør gjøres til neste år. Videre var 
det hensiktsmessig å lå en fakultetsrepresentant og studentombudet holde to korte foredrag. 
Likevel mente styret at mandatet til de eksterne foredragsholderne i større grad kunne vært 
avgrenset mot foredraget Henrik holdt. I tillegg bør fakultetsrepresentanten, dersom denne er 
avdelingsleder, holde seg til å gi generelle tilbakemeldinger. Med tanke på neste års seminar 
bør pp-presentasjonen inneholde noe mer om studentenes generelle rettigheter og 
informasjon om Studentrådgivinga.  

Styret var også enige om at det bør utformes en taushetsplikterklæring for de tillitsvalgte. Det 
gjør at studentene i større grad vil være fortrolig med å kunne gi privat informasjon til de 
tillitsvalgte. Styret vil arbeide videre med problemstillingen. 
 
For å få bredde i evalueringen skal Guro sende ut melding til alle deltagerne på seminaret og 



 
3 

 

be om evaluering fra disse også.   
 
Tidspunktet for billedtakning og andre sosiale arrangement bør til neste gang være fastsatt 
på forhånd 

 
 
Tillitsvalgtlunsjen: Styret var enige om at tillitsvalgtlunsjen Guro hadde avholdt var veldig bra.  
 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 77/15 – Evaluering av Fagkritisk rekke 

Fagkritisk rekke var en suksess! Dersom like mange møter opp neste gang bør foredraget 

avholdes i et større auditoriet. I tillegg var det ikke tilstrekkelig med kaffekanner. Styret 

bestemte derfor at Marion og Andrea skal kjøpe inn to nye kaffekanner til neste Fagkritisk 

rekke. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Marion og Andrea kjøper inn to kaffekanner.  

 

S 78/15 – Orientering fra fagråd i Oslo 

Henrik orienterte om fagrådet i Oslo. For å lese mer om innholdet av fagrådet henvises det til 
referatet fra fagrådet. Forhåpentligvis vil dette bli tilsendt i løpet av kort tid og deretter bli lagt 
ut på JSU sin hjemmeside.  
 
Av konkrete saker som ble diskutert på styremøte var spørsmålet om JSU eller fakultetet bør 
kunne fjerne bøker som blir lagt igjen. Bøkene vil kunne hentes mot et gebyr. Både Oslo og 
Bergen har lignende ordninger. Styret ble enige om å lufte spørsmålet med fakultetsledelsen 
på neste lunsjmøte.  

I tillegg ble det diskutert et konsept JSU avholder i Oslo som kalles Spørretimen. Tanken er 
at de fagansvarlige før eksamen er tilgjengelige på et rom hvor studentene ved mingling har 
anledning til å stille spørsmål. Spørsmålet vil bli tatt opp på lunsjmøtet og diskutert med de 
tillitsvalgte. 

Avslutningsvis ble det tatt opp at JSU bør ha en stand for promotering i fadderuken hvor det 
blir servert alkoholfrie forfriskninger i forbindelse med rebusløpet. Det bør også plasseres en 
stand ved modulbygget for å få introdusert bygget for de nye studentene.  

Henrik orienterte også kort om at det er blitt opprettet en egen Facebook-gruppe for alle 
JSUene for å gjøre kommunikasjonen disse imellom effektiv.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 79/15 – Deltagelse på Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag 

JSU var dessverre ikke tilstede hverken som representant eller observatør på møtet. Styret 
mente det var høyst uheldig, da det i praksis innebærer at studentene i Tromsø ikke får 
mulighet til å bli hørt og tale sin sak på møtet. JSU skal derfor gå i dialog med NSO om 
representantskap og fakultet om å være observatør.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  
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S 39/15 – Promotering av JSU 

Andrea orienterte om at penner, reflekser og små godteriesker er bestilt. Effektene skal 
brukes for å promotere JSU. Det er viktig at JSU er synlig for studenten for å kunne motta 
tilbakemeldinger på studiet.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 80/15 – Bollefredag 30.10 

Det blir avholdt bollefredag 30.10.15. Marion og Jørgen arrangerer, Andrea bestiller boller og 
Henrik promoterer. «Tema» for bollefredagen er allmøte.   

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Marion og Jørgen er ansvarlige for 
bollefredag 30.10.  

 

S 43/15 – Arbeidsgruppe mot karakterpress 

Sonja orienterte om fremgangen i kampanjen. Målet er å orientere studentene om bredden i 

arbeidsmarkedet. Kampanjen skal være en informasjonskampanje med plakater, foredrag og 

stand. Av hensyn til kampanjens overraskelsesmoment blir ikke tiltakene konkret listet opp i 

referatet. Hele styret skal hjelpe til med kampanjen.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 55/15 – Tavle til undervisningsprisen  

Jørgen har kommet i kontakt med tavlemakeren. Han vil orientere styret løpende om 

utviklingen i anskaffelsesprosessen.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 67/15 – Allmøte høst 15 

Styret mente at allmøte måtte promoteres i enda større grad. Marion skal derfor henge opp 

plakater og skaffe en bokpakke som loddes ut. Andrea bestiller boller. Jørgen tar seg av 

valget.  

Videre skal budsjett og dagsorden deles ut på forhånd. Styret ble enige om at 

representanten til Juristforbundet-student ikke velges på allmøte. Istedenfor skal denne 

velges av styret selv.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Marion fortsetter promoteringen. Andrea 

bestiller boller. Jørgen er ansvarlig for valget.  

 

S 44/15 – Oppdatering digitalisering av studiet 

Jørgen orienterte om situasjonen. Han var av den oppfatning at fakultet jobber hardt for å få 

ordningen på plass. Den tekniske gjenstanden som mangler er dessverre ikke plass før i 

løpet av november. Første forelesning som kan podcastes blir av den grunn i januar. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  
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S 81/15 – Fordeling av arbeidsoppgaver i praksisperioden 

Fem av styremedlemmene er i praksis og derfor i utgangspunktet indisponible til å utføre 

vervene sine. Marion og Andrea vil av den grunn overta kontorkapteinvervet i 

praksisperioden og delta på evalueringsmøtene. Dersom noen av de andre 

styremedlemmene har anledning vil de hjelpe til i den grad det er mulig.   

Vedtak: Marion og Andrea påser at kontorkapteinrollen blir utøvd og deltar på 

evalueringsmøtene så langt dette er mulig.  

 

S 82/15 – Samarbeid med andre studentforeninger på fakultetet  

For å finne samarbeidsområdet av felles interesse vil det bli avholdt en fest førstkommende 

fredag hvor JSU, ELSA og JF vil delta. Styret ser fram til festen og håper på en konstruktiv 

dialog som kan åpne for fremtidig samarbeid.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 83/15 – Bruk av modulbygget 

Maja orienterte om at det i utgangspunktet nå kun er 17-18 plasser ledige på modulbygget. 

Dessverre brukes ikke alle plassene like aktivt. Ingen av plassene i F-fløyen blir brukt. Disse 

har studenten enda ikke fått korttilgang til. En slik situasjon er uholdbar og vil bli tatt opp med 

fakultetet på lunsjmøte. Det mangler 4 nøkler til dørene til de små kontorene. Også dette vil 

bli tatt opp med fakultetet.  

 

Videre har Maja spurt studentene om hva de synes om bygget. Mange svarer at de synes 

det er langt unna fakultetet og at omgivelsene ikke er så trivelige. I tillegg er ikke den 

provisoriske broen tilstrekkelig. Tilbakemeldingene vil bli videreformidlet til fakultetet.  

 

Guro har tatt bilder av modulbygget som hun vil legge ut på Facebook for å promotere.   

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og vil videreformidle orienteringen til fakultetet.  

 

S 84/15 – Eventuelt 

Henrik forhørte seg om styret burde ha medarbeidersamtaler med styreleder. For å bedre 
styrearbeidet ved hjelp av direkte tilbakemeldinger vil Henrik avholde medarbeidersamtaler i 
starten av neste semester.  
 

Møtet er hevet klokken 1930. 

 

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


