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Saker 

A 01/15 – Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Allmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.  

 

A 02/15 – Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere 
Vedtak: Harald Olsvik ble valgt til ordstyrer. Maja Amundsen ble valgt til referent. Ingvild Myrvang 
og Morten Lindstad ble valgt til protokollunderskrivere.  

 

A 03/15 – Orientering fra JSU 
Harald orienterte om at modulbygget mest sannsynlig vil bli forbeholdt 4. og 5. avdeling til 
neste år. Rekordmange som stilte til tillitsvalgtvervene på avdelingene. Orientering om felles 
sensurgrunnlag for masteroppgaver ved de tre juridiske fakultetene i Norge. Digital 
eksamen blir en realitet, først for andreavdeling fra våren 2015. Dette er et prosjekt JSU har 
jobbet en god del med. Styret har arrangert fagkritisk rekke og Fagråd. Ordning for at 
studenter kan søke på midler for sosiale og faglige arrangementer er opprettet.  

Vedtak: Allmøtet tar orienteringen til etterretning. 

 

A 04/15 Orientering om styreverv 
Kari orienterte om arbeidet i Fakultetsstyret gjennom studieåret. Endring for 
muntligpresentasjon, denne må avholdes før hjemmeeksamen i stedet for før 
skoleeksamen. Faget rettshjelp II ble lagt ned.  

Hva:   Allmøte for Juridisk studentutvalg 
Møteleder/referent: Harald Olsvik og Maja Thomassen Amundsen 
Møtedato:  13.04.2015 kl. 12.15 
Møtested:  Aud 3 
Til stede:  Ca. 60 
  
 

REFERAT FRA  ALLMØTE  
 

Dato: 13.04.2015 



 

	  
2	  

	  
2	  

	  

Henrik orienterte om arbeidet i Studieutvalget foregående år. Henrik orienterte om arbeidet 
med podcast foregående år. Og om at dette vil komme i stand i løpet av høstsemesteret.  

Maja orienterte om vervet som økonomiansvarlig samt arbeidet med undervisningsprisen. 

Simen orienterte om arbeidet med fagkritisk rekke og sitt verv som velferdsansvarlig. 

Pernille orienterte om vervet som lesesalsansvarlig. 

Jørgen orienterte om vervet som nestleder, fagrådskoordinator og tillitsvalgtansvarlig. 

Vedtak: Allmøtet tar orienteringen til etterretning.  

 

A 05/14 Økonomisk orientering 
Maja orienterte om JSUs økonomi, herunder regnskap for 2014 samt budsjett for 2015. 

Vedtak: Allmøtet godkjenner regnskapet for 2014. 

 

A 06/15 Valg av 5 styremedlemmer 
6 studenter stilte til valg. Disse var: 

• Andrea Tolo Alver  
• Guro Steffensen Olaussen  
• Sonja Lorentzen  
• Marion Aslaksen Ravna 
• Maja Thomassen Amundsen 
• Mira Horsfjord 

 
Det ble avholdt skriftlig valg hvor følgende ble valgt til styremedlemmer i JSU for perioden 
01.08.15 til 31.07.16: 

Vedtak:  Andrea Tolo Alver, Guro Steffensen Olaussen, Sonja Lorentzen, Marion Aslaksen Ravna og 
Maja Thomassen Amundsen er valgt inn i styret for Juridisk Studentutvalg Tromsø for perioden 
01.08.15 til 31.07.16 

 

A 07/15 Valg av eksterne representanter til fakultetsstyret og studieutvalget 
To personer stilte til valg til vervet som representant i fakultetsstyret. Ailen Odding og 
Morten Lindstad.  

To personer stilte til valg til vervet som representant i Studieutvalget. Tonje Birgitte 
Hallvardsdatter Østgård og Tobias Solli Arnøy.  

Vedtak: 

Morten Lindstad ble valgt som ekstern representant til Fakultetsstyret, Ailen Odding ble valgt til 
vara.  
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Tonje Østgård ble valgt til ekstern studentrepresentant til Studieutvalget, Tobias Arnøy ble valgt til 
vara.  

 

A 08/15 Valg av fakultetsrepresentant til studentparlamentet 
Synne Evensen stilte til valg som fakultetsrepresentant til Studentparlamentet. Ingen 
motkandidater stilte til valg. Synne Evensen ble derfor valgt ved akklamasjon.  

Vedtak: Synne Evensen ble valgt til fakultetsrepresentant til Studentparlamentet. Styret ble gitt 
fullmakt fra allmøtet til å finne en vara til vervet.  

 

Etter valget består styret i Juridisk studentutvalg Tromsø av følgende medlemmer 
fra 01.08.15 til 01.01.16: 

Jørgen Nicolaysen – Nestleder og representant i Fakultetsstyret. 
Henrik Rode Evensen – Leder. 
Maja Thomassen Amundsen – Representant i Studieutvalget og 
lesesalsansvarlig/kontorkaptein.  
Andrea Tolo Alver – Økonomiansvarlig og velferdsansvarlig.  
Guro Steffensen Olaussen – Tillitsvalgtansvarlig og markedsføringsansvarlig.  
Sonja Lorentzen – Fagrådkoordinator og arrangør av Undervisningsprisen.  
Marion Aslaksen Ravna – Ansvarlig for Fagkritisk rekke.  
 
Etter allmøtet ble det holdt konstituerende møte 
 

Maja Thomassen Amundsen 
Referent 
– 
jsutromsoe@gmail.com 
 
Protokollunderskrift: 
 
 
 
 
 
 
Morten Lindstad        Ingvild Myrvang 


