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Ikke til stede: Patrick Oware.  

 
Faste saker: 
 
S 53/18 Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Innkalling er godkjent. 
 
S 54/18 Orientering fra leder 
Leder orienterte om de siste tingene JSU har jobbet med siden sist møte. 
 
Vedtak: Styret tar orientering til etterretning.  
 
S 55/18 Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 
JSU hadde lunsjmøte med Fakultetsledelsen 13. oktober 2018. Vi ble enig om å jobbe 
sammen med promotering av Studiebarometret slik som tidligere. Digitale hjelpemidler på 
eksamen var også tema. Det er allerede innført i Oslo, og både fakultetene i Tromsø og 
Bergen ser på muligheten til å innføre digitale hjelpemidler på eksamen i fremtiden.  
 
Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  
 
S 56/18 Økonomisk orientering 
Økonomiansvarlig orienterte om hvordan JSU Tromsø ligger an økonomisk. Det er laget 
forslag til revidert budsjett, som legges frem på Allmøtet.  
 
Vedtak: Styret tar orientering til etterretning.  



         
 
 

 

 
S 57/18 Orientering fra Fakultetsstyret 
Det er avholdt møte i Fakultetsstyret. Sofie orienterte styret om sakene på møtet.  
 
Vedtak: styret tar orienteringen til etterretning.  
 
S 58/18 Orientering fra Studieutvalget 
Det er avholdt møte i Studieutvalget hvor Patrick og Seif deltok. Patrick orienterte styret om 
sakene på møtet.  
 
Vedtak: styret tar orienteringen til etterretning.  
 
Nye saker: 
 
S 59/18 Allmøte høst 2018  
Allmøtet avholdes mandag 29. oktober kl. 16.15. 
 
S 60/18 Fagråd høst 2018 
Fagrådet ble avholdt i Oslo 13.-14. oktober. Styreleder Ivanna og nestleder Sofie møtte for 
Tromsø. Ivanna og Sofie orienterte om Fagråd. En rekke saker var oppe til diskusjon, bl.a om 
JSUene skal fortsette med Jusspust-kampanjen. Tromsø og Oslo fortsetter som normalt, 
Bergen ønsker ikke lengre å være en del av kampanjen.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  
 
S 61/18 Bollefredag 
Bollefredag avholdes fredag 26. oktober 2018 mellom kl. 11.00-13.00. 
 
S 62/18 Fagkritisk rekke 
Fagkritisk rekke avholdes 30. oktober 2018 14.00-15.00, det er Stig Solheim som er 
foredragsholder.  
 
S 63/18 Evaluering av tillitsvalgtseminaret 
Samlet sett er styret fornøyde med tillitsvalgtseminaret. Johanne sendte ut evalueringsskjema 
til de øvrige deltakerne, hvor tilbakemeldingene har vært positive. 
 
Det var Johanne og Ivanna som sto for tillitsvalgtopplæringen. Det faglige opplegget ble noe 
forlenget enn fra året før, etter tilbakemelding fra deltakerne i fjor om at det var ønskelig. Det 
er uttrykket i evalueringene at tillitsvalgtopplæringen kunne vart ennå litt lengre, med større 
fokus på hva vervet som tillitsvalgt innebærer.  
 
Det var Ingrid Rabbe Larsen fra Ansvarsfull som var ekstern foredragsholder, og snakket om 
bruk av alkohol og rus blant studentene i studietiden. Begge foredragene hadde case/oppgave 
løsning, også i år var dette noe som falt i smak blant deltakerne. Flere av deltakerne ønsket at 
opplæringen i større grad besto av slike caser.  
 



         
 
 

 

Møteslutt 15.34 
 
Sak 64 ble behandlet av styret 26. oktober 2018 kl 10.15. 
S 64/18 Søknad om driftsmidler fra Juristforeningen 
Juristforeningen har søkt om driftsmidler på kr 27000,-. Utvalget finner det hensiktsmessig å 
innvilge kr 12000,-. Det er en økning på kr 2000,- fra hva de har fått innvilget tidligere, samt 
at JSU da har kr 3000,- igjen å dele ut dersom noen andre linjeforeninger søker om 
driftsmidler.  
 
Vedtak: Juristforeningen får innvilget kr 12000,- i driftsmidler.  
 
Ivanna Frostad Ulriksen  
Styreleder 
_ 
jsutromsoe@gmail.com


