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A 01/17 – Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Allmøtet godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

A 02/17 – Valg av ordstyrer, referent og protokollundertegnere 

Vedtak: Allmøtet valgte Patrick Oware som ordstyrer, Kristian Wangsfjord som referent, Jacob 

Bergh og Sander Danielsen som protokollundertegnere. 

 

A 03/17 – Orientering fra JSU 

Patrick Oware orienterte om JSUs målsetninger for studieåret 2016-2017 og JSUs arbeid i 

nåværende semester. 

 

Podcasting: Betydelig forbedring. Teknisk utstyr er på plass i de fleste auditorium som brukes 

av Jurfak. Som utgangspunkt er den eneste hindringen forelesere som ikke ønsker å bli 

podcastet. 

 

Oppdatering om omorganiseringssaken: Universitetsstyret har truffet vedtak om å utrede en 

smalere fakultetsmodell, som innebærer en reduksjon i antall fakultet. JSU vil opprettholde 

arbeidet for å motvirke at Jurfak mister fakultetsstatus.  

 

 

Hva:   Allmøte for Juridisk studentutvalg  

Møteleder/referent: Patrick Oware/Kristian Wangsfjord 

Møtedato:  04.04.2017 kl. 14.15 

Møtested:  Aud 3 

Til stede: 40    
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Oppdatering fra vårens fagråd i Oslo: JSU viderefører kampanjen mot negativt karakterpress i 

samarbeid med JSU i Bergen og Oslo. Kampanjen drives etter modell fra Bergen og under 

navnet «Jusspust». 

 

Vedtak: Allmøtet tok orienteringen til etterretning.  

 

A 04/17 – Godkjenning av regnskap for 2016 

Kristian Wangsfjord redegjorde for regnskapet for 2016. Resultatet ved årsskiftet var et 

underskudd på kr 50.086. Underskuddet skyldes inntektsbortfall fra Læringsmiljøutvalget og 

planlagte investeringer i markedsføringsmateriell og tavle for undervisningsprisen. 

Vedtak: Allmøtet godkjente regnskapet for 2016. 

 

A 05/17 – Revidering av budsjett for 2017 

Vedtak: Allmøtet godkjente revidering av budsjett for 2017 

 

A 06/17 – Økonomisk orientering 

Kristian Wangsfjord orienterte om JSUs økonomiske situasjon. Det har vært få transaksjoner 

siden årsskiftet, samtlige er knyttet til fagkritisk rekke og løpende utgifter til velferd og 

arrangementer. JSU er innvilget kr 60.000 av Studentparlamentet som utbetales i disse dager. 

Vedtak: Allmøtet tok orienteringen til etterretning.  

 

A 07/17 – Vedtektsendringer 

§ 4-1 Definisjoner 

(1) Med andre utvalg menes oppgaveutvalgene for 1.-4. avdeling, studieutvalget og 

fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet og Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø. 

 

§ 4-2 Antall representanter 

(2) Avdelingsutvalget for 5.avdeling skal ha to eksterne representanter. 

§ 4-3 Valg av representanter 

(3) Unntatt fra første ledd er representantene til avdelingsutvalget og oppgaveutvalget, som 

oppnevnes av styret. 

 

Kapittel 6 – Økonomi 

§ 6-1 Revisor 

Det skal velges en revisor for hvert regnskapsår. Valg av revisor avholdes på vårsemesterets 

allmøte. Revisoren kan ikke inneha styreverv i JSU det regnskapsåret vedkommende skal 

revidere, eller etterfølgende regnskapsår. Revisoren skal fremlegge en beretning til 

årsregnskapet på førstkommende allmøte etter avsluttet regnskapsår. 
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Vedtak: Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent. 

 

 

A 08/17 – Orientering om verv 

Sittende styremedlemmer i JSU orienterte om sine verv, herunder arbeidsoppgaver og 

ansvarsområder.  

Vedtak: Allmøtet tok orienteringene til etterretning.  

 

A 09/17 – Valg av 5 styremedlemmer for ett år 

Ivanna Ulriksen, Tord Karlsen, Nikolai Lyngnes, Kristin Tandy, Patrick Oware og Benedicte 

Kjærran stilte til valg. 

 

Vedtak: Ivanna Ulriksen, Tord Karlsen, Nikolai Lyngnes, Kristin Tandy og Patrick Oware ble ved 

hemmelig valg valgt som styremedlemmer for ett år.  

 

 

A 10/17 – Valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret, studieutvalget og 

studentparlamentet 

 

Fakultetsstyret 

Vedtak: Ved akklamasjon ble Sander Danielsen valgt som representant, Jacob Bergh som vara. 

 

Studieutvalget 

Jacob Bergh og Mojdeh Allapour stilte til valg. 

 

Vedtak: Ved hemmelig valg ble Mojdeh Allapour valgt som representant, Jacob Bergh som vara. 

 

Studentparlamentet 

Jørgen Bunk Olsen og Inger Arnesen stilte til valg. 

 

Vedtak: Ved hemmelig valg ble Jørgen Bunk Olsen valgt som representant, Inger Arnesen som 

vara.  

 

 

A 11/17 – Eventuelt 

Det forelå ingen saker til eventuelt. 
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Konstituerende styremøte 06.04.2017 

Styret i JSU for 2017/2018 konstituerte seg 6. april 2017 slik: 

Patrick Oware – Leder 

Øyvind Grindberg Helseth - Nestleder og kontorkaptein 

Nikolai Karleif Lyngnes - Økonomi- og markedsføringsansvarlig: 

Kristian Tandy - Velferdsansvarlig, ansvarlig for kampanje mot negativt karakterpress og 

varerepresentant i Studieutvalget og fakultetsstyret. 

Ivanna Frostad Ulriksen - Tillitsvalgtansvarlig og representant i Studieutvalget: 

Tord Karlsen - Ansvarlig for Fagkritisk rekke og undervisningsprisen: 

Kari Sørgaard - Fagrådskoordinator og representant i fakultetsstyret: 

 

 

 

 

 

Kristian Wangsfjord 

Referent  

 

 

 

 

 

Patrick Oware  

       Leder 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Bergh        Sander Danielsen 


