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STYREMØTEREFERAT 
Dato: 22. august 2019 
 
Møte i: Juridisk Studentutvalg Tromsø 
Møteleder/referent: Johanne Grov Eilertsen 
Møtedato: 22. august klokken 12.00 
Møtested: JSU-kontoret 
Til stede: Johanne Grov Eilertsen, Tuva Kriznik Sørensen, Simon 
Christoffersen, Mariann Daliva Ryvold, Julia Johnsen Halsebø, Frida 
Mokkelbost og Anna Sandbakken 
 
Faste saker: 
  
S 22/19 Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Innkalling er godkjent 
 
S 23/19 Orientering fra leder 
Johanne orienterer styret om hva som har blitt gjort siden studiestart. Det blir presisert hvilke 
krav som stilles til styremedlemmenes deltakelse, dette med bakgrunn i honoraret utbetalt av 
fakultetet.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 24/19 Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 
JSU har hatt ett møte med fakultetsledelsen. Tuva, Frida og Johanne møtte fakultetsledelsen til 
lunsjmøte den 22. august klokken 9.30.  
 
JSU tok opp fjorårets sensorveiledning til 3. avdeling. Studentene har gitt uttrykk for at det har 
vært for stor forskjell mellom sensorveiledningen og hva studentene har blitt lært i undervisning 
samt hva som fremkom av daværende pensum. Fakultetet setter pris på orienteringen fra JSU og 
forsikrer JSU om at ingen studenter har blitt trukket ned i karakter på bakgrunn av ordvalg i 
sensorveiledningen.  
 
Under møtet ble det også diskutert hva som skjer videre med digitalisering av eksamen. Alle 
eksamener våren 2020 vil være digitalisert. Det vil komme mer informasjon fra fakultetet.  
 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 25/19 Økonomisk orientering 
Simon har tatt over vervet som økonomiansvarlig. Det er ført løpende regnskap fra forrige styre.  



  

 
 
S 26/19 Orientering fra Fakultetsstyret 
Det har ikke vært avholdt møte i Fakultetsstyret så langt i dette semesteret. 
 
S 27/19 Orientering fra Studieutvalget 
Tuva var på møte med Studieutvalget 15. august. Tuva orienterer styret om den nye 
praksisordningen som vil bli mulig for 4. avdeling.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
Nye saker: 
 
 
S 28/19 Målsetninger for studieår 2019/2020 
Styret kom frem til følgende målsetning for studieåret 2019/2020 
 

1. Arbeide mot negativt karakterpress. 
2. Utarbeide en sammenfatning av eksempelbesvarelser. 
3. Jobbe med bedre opplæring av de tillitsvalgte samt fremme tilknytningen mellom de 

tillitsvalgte og JSU. Videre ønsker JSU å gjøre vervet mer attraktivt.   
4. Synliggjøre virksomheten til Juridisk Studentutvalg.  
 

Vedtak: Styret arbeider med målsetningene frem mot semesterslutt våren 2020.  
 
S 29/19 Orientering ang. tillitsvalgtseminar 
Simon orienterer om tillitsvalgtseminaret som vil bli avholdt 31. august til 1. september 2019 på 
Malangen Brygge. Studentombudet vil holde foredrag under seminaret. Invitasjon til seminaret vil 
bli sendt ut så fort etter samtlige tillitsvalgte er blitt valgt.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 30/19 Fagråd høst 2019 
Tuva er godt i gang med planleggingen av høstens fagråd. Fagrådet blir mest sannsynlig i oktober.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 31/19 Allmøte høst 2019 
Allmøte blir i oktober 2019. Johanne skal se over tidspunkt som passer.  
 
Vedtak: Johanne skal se over tidspunkt som passer. 
 
S 32/19 Bollefredag/kontortid  
Vi skal ha bollefredag 27. september fra 11.00-13.00 
 



  

Vedtak: Bollefredag arrangeres 27. september 11.00-13.00 på JSU-kontoret.  
 
S 33/19 Markedsføring 
Julia orienterer styret om innkjøp i ny roll-up til JSU. Hun har vært i dialog med Lundblad Media 
om design.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 34/19 Fagkritisk rekke 
Det skal bli avholdt én fagkritisk rekke høstsemesteret og to ganger på vårsemesteret. Frida har 
begynt arbeidet med fagkritisk rekke, første vil bli holdt 3. oktober klokken 14.00 i AUD 3. 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 35/19 revidert reglement for lesesalsplasser 
Styret har revidert reglementet for lesesalsplassene. Dette gir en større mulighet til å håndheve 
reglementet. Endringen vil ikke påvirke søknad av kontorplass.  
 
Vedtak: Styret vedtar endring i reglementet. 
 
Møtet er hevet 13.45 
 
Johanne Grov Eilertsen 
Styreleder 
 
-  
jsutromsoe@gmail.com

  

 


