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Faste saker: 
 

S 41/18 Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Innkalling er godkjent. 

 
S 42/18 Orientering fra leder 
Ikke annet enn hva som følger i sakene under.  

 
S 43/18 Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 
Fakultetet skal se på gjentaksproblematikken knyttet til eksamen. Studentene er involvert 
igjennom JSU. 

 
Vedtak: JSU fortsetter samarbeidet med fakultetsledelsen.  

 
S 44/18 Økonomisk orientering 
Økonomiansvarlig orienterte om hvordan JSU Tromsø ligger an økonomisk. 
Markedsføringsposten er noe overskredet pga. den nye medieprofilen som ble utviklet av 

forrige styre.  
 

Det arbeides med å få sendt inn søknad til Samskipnaden ang. den årlige 
studentavgiftfordelingen. 

 
Styret vedto



         

 
 

 

k også å endre fristen for andre foreninger å søke JSU om støtte til drift for 1. mars til 1. 

november, og at søknadene her etter behandles fortløpende.  
 

Vedtak: fristen for å søke JSU om driftsmidler for lag og foreninger utvides fra 1. mars til 1. 
november. Søknadene behandles fortløpende.  

 
S 45/18 Orientering fra Fakultetsstyret 
Ingen orientering 
 
S 46/18 Orientering fra Studieutvalget 
Ingen orientering 

 
Nye saker: 

 
S 47/18 Juvel-aksjonen søknad om støtte  
Juvel-aksjonen har søkt om økonomisk støtte til gjennomførelsen av Juvel-aksjonen. 
Søknaden sendes tilbake til Juristforeningen med veiledning for å få søknaden i tråd med 

JSUs vedtekter.  
 

Vedtak: Søknaden sendes tilbake til Juristforeningen. 
 

S 48/18 Tillitsvalgtseminar 2018 
Tillitsvalgtansvarlig er ferdig med planlegging av tilltisvalgtseminaret som avholdes på 

Sommarøy 22.-23. september 2018.  
 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  
 
S 49/18 Fagråd høst 2018 
Høstens fagråd avholdes i Oslo 13.-15. oktober 2018. To representanter fra JSU Tromsø skal 

møte.  
 
Vedtak: Tromsø sender to representanter til Fagråd i Oslo.  
 

S 50/18 Fagkritisk rekke 
Ansvarlig for Fagkritisk rekke jobber med å få på plass en foreleser i høst. Til våren er 

målsetningen å avholde to-tre forelesninger.  
 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  
 
S 51/18 Innkjøp av gensere til de nye styremedlemmene 
Det er bestilt inn gensere til de i styret som manglet. JSU mangler «roll-up», så er vi ferdig 

med innkjøp av promoteringsmateriale med den nye logoen. 
 

Vedtak: Styret går til innkjøp av «roll-up». 
 

 



         

 
 

 

S 52/18 Velferd 
Kjøkkenansvarlig ønsker å se på muligheten til å få satt inn et nytt hyllesystem på JSU-
kjøkkenet.  

 
Vedtak: Kjøkkenansvarlig undersøker hva det vil koste å gå til innkjøp av nye hyller på 

kjøkkenet.  
 

Møte opphevet 17.47 
 
Ivanna Frostad Ulriksen  
Styreleder 
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jsutromsoe@gmail.com


