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Saker 

A 09/15 – Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Allmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.  

 

A 10/15 – Valg av ordstyrer, referent og to referatunderskrivere 

Vedtak: Henrik Rode ble valgt til ordstyrer. Maja Amundsen ble valgt til referent. Simen Angell 

Nicolaysen og Tord Pedersen ble valgt til referatunderskrivere.  

 

A 11/15 – Orientering fra JSU 

Henrik orienterte om JSU sitt arbeid forrige semester. Han orienterte om JSUs arbeid mot 

karakterpress, herunder vårt ønske om å realitetsorientere studentene om bredden i arbeidsmarkedet og 

den kommende kampanjen mot karakterpress. Vårt arbeid med å forbedre tillitsvalgtordningen, 

herunder promotere tillitsvalgtrollen bedre, forbedre det faglige opplegget på Sommarøyturen, og ha 

en nærmere dialog med de tillitsvalgte. Promoteringsarbeid, særlig rettet mot førsteavdeling. Beholde 

masterkontorene og forbedre forholdene på modulbygget. Arbeidet med digital eksamen og podcast. 

JSU har holdt dialog med fakultetet ukentlig om podcastordningen, den vil forhåpentligvis komme i 

gang fra våren av. Digital eksamen skal forhåpentligvis gjennomføres på alle avdelinger til våren, 

øvingsoppgaver skal skrives i det samme programmet som benyttes på eksamen for øvingens del. 

Samt forbedre undervisninger mer generelt. Henrik orienterte videre om spørsmålet om omlegging til 

3+2-ordning, og fakultetets standpunkt. Et mer praktisk anlagt strafferettsfag, samt utvidelse av 

begynnerkollokvieordningen skal være med å bedre undervisningen.  

 

Henrik orienterte om JSUs fremtidige arbeid. Herunder tillitsvalgtordning på LLM-graden, kampanje 

mot karakterpress, utdeling av undervisningspris og at digital eksamen foregår på en forsvarlig måte. 

Avholdelse av kollokvieseminar, fortsette å jobbe for å få masterkontorer i hus 5 og fagkritisk rekke i 

januar.  
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Møteleder/referent: Henrik Rode/Maja Amundsen 
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REFERAT ALLMØTE  

 

Dato: 05.11.2015 



 

 
2 

 

 

Vedtak: Allmøtet tar orienteringen til etterretning. 

 

A 12/15 – Økonomisk orientering  

Økonomiansvarlig Andrea Alver redegjorde for det foreløpige regnskapet for 2015. Hun minnet om at 

man kan søke JSU om midler til faglige arrangementer, foreninger og lignende, og at det fortsatt 

gjenstår 7000 kr å dele ut dette året.  

 

Andrea redegjorde for det foreløpige budsjettet for 2016. JSU fikk en del mindre av 

Studentparlamentet i høst enn forventet. JSU jobber videre med prosessens forsvarlighet ved utdeling i 

Studentparlamentet.  

Vedtak: Allmøtet godkjenner regnskapet og budsjettet.  

 

A 13/14 – Orientering om styreverv 

Henrik Rode orienterte om lederrollen. 

Jørgen Blix orienterte om nestlederrollen og om det å være representant i Fakultetsstyret.  

Andrea Alver orienterte om sin rolle som økonomiansvarlig og velferdsansvarlig.  

Guro Steffensen orienterte om sitt verv som tillitsvalgtansvarlig.  

Maja Amundsen orienterte om sine verv som kontorkaptein og som representant i Studieutvalget.  

Sonja Lorentzen orienterte om sitt verv som ansvarlig for kampanjen mot karakterpress og 

undervisningsprisen. 

Henrik orienterte om Marion Ravnas verv som ansvarlig for fagkritisk rekke.  

 

Vedtak: Allmøtet tar orienteringen til etterretning. 

 

A 14/15 Valg av 1 styremedlem 

Henrik orienterte om hvorfor man skal stille til valg i JSU.  

Fire stykker stilte til valg. Patrick Oware, Amanda Rolandsen, Alexandra Olsen og Ailen Odding.  

Vedtak:  Patrick Oware er nytt styremedlem i JSU.  

 

Etter valget består styret i Juridisk studentutvalg Tromsø av følgende medlemmer fra 01.01.16 

til 01.08.16: 

Henrik Rode Evensen – Leder. 

Maja Thomassen Amundsen – Representant i Studieutvalget og lesesalsansvarlig/kontorkaptein.  

Andrea Tolo Alver – Nestleder og representant i Fakultetsstyret. 

Guro Steffensen Olaussen – Tillitsvalgtansvarlig.  

Sonja Lorentzen – Ansvarlig for kampanjen mot negativt karakterpress og arrangør av 

Undervisningsprisen.  

Marion Aslaksen Ravna – Ansvarlig for Fagkritisk rekke.  
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Patrick Oware – Økonomiansvarlig og velferdsansvarlig. 

 

Konstituerende møte blir holdt første styremøte etter nyttår. På det konstituerende styremøte ble den 

overnevnte rollefordelingen bestemt.  

 

Maja Amundsen 

Referent 

– 

jsutromsoe@gmail.com 

 

Referatunderskrift: 

 

 

 

Henrik Rode 

Leder 

 

 

 

 

 

Simen Nicolaysen      Tord Pedersen 

Referatunderskriver                                                                       Referatunderskriver 


