
 

 

STYREMØTEREFERAT 
Dato: 20. januar 2020 
 
Møte i: Juridisk Studentutvalg Tromsø 
Møteleder/referent: Johanne Grov Eilertsen 
Møtedato: 20. januar klokken 14.00 
Møtested: JSU-kontoret 
Til stede: Johanne Grov Eilertsen, Simon Christoffersen, Mariann Daliva 
Ryvold, Julia Johnsen Halsebø, Frida Mokkelbost og Anna Sandbakken 
Ikke til stede: Tuva Kriznik Sørensen 
 
Faste saker: 

S 01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Innkalling er godkjent 
 

S 02/20 Orientering fra leder 

Johanne orienterer om hva JSU har gjort siden forrige styremøte. Da store deler av styret har 

vært i praksis eller på studietur har det ikke vært styremøte siden oktober. Styret har hatt 

løpende kontakt digitalt.   

 

JSU har sendt inn sine siste innspill til endring av eksamensordningen ved UiT og til en mulig 

pensumsideendring.  

 

Kontorplasser for våren 2020 har blitt tildelt studentene. Grunnet utydelig reglement for 

kontorplasser ser styret det nødvendig å revidere reglementet. Dette vil bli gjort neste 

styremøte.  

 

Frida har fått ansvar å arrangere nyttårsbord til JSU.  

 

Det er bestemt at allmøte for våren 2020 blir avholdt 24. mars 12.00-14.00 i AUD 3. Samtlige 

styreverv vil være til valg.  

 



 

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 03/20 Orientering fra økonomiansvarlig 

Simon orienterer om økonomien. JSU har nettopp fått innbetalt midlene våre fra 

Studentparlamentet. JSU sitter igjen med midler etter tillitsvalgtseminaret og vil bruke dette 

for å gjøre noe hyggelig med de tillitsvalgte og videreutvikle tillitsvalgtordningen. Simon har 

lagt ut en post i facebookgruppen til de tillitsvalgte for å innhente innspill til hva de ønsker å 

gjøre. Styret kom selv med forslag.  

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 04/20 Orientering fra lunsjmøte med fakultetet 

JSU har vært i to lunsjmøter med fakultetet siden forrige styremøte. Under disse møtene var 

praksisordningen et sentralt tema. Styremedlemmene som går 4. avdeling informerte om hva 

som funket og hva som kunne ha fungert bedre både før, under og etter praksistiden.  

 

Lovdata ble diskutert på lunsjmøtet i desember hvor det ikke hadde oppstått noen problemer.  

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 05/20 Orientering fra Fakultetsstyret 

Julia var med på et møte før jul. Ingen av sakende var unntatt offentligheten. 

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 06/20 Orientering fra Studieutvalget 

Frida har vært i møtet som vara for Tuva. Av spesiell interesse var pris til beste 

masteroppgave, hvor økning av premie var et tema, og pensumsideendring.  

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 



 

 

S 07/20 Orientering fra Studentparlamentet 

Anna har vært på møte med Studentparlamentet i forbindelse med Super-Su. JSU vil be om en 

mer ryddig møteform til neste møte. 

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 08/20 Arbeidslivsdagen 2020 

JSU var invitert til ALD av ELSA, men hadde ikke stand i år da vi kun var to 

styremedlemmer som oppholdt seg i Tromsø på denne tiden. Jusspustansvarlig Mariann skrev 

en artikkel til ALD-magasinet. Denne har fått god respons. Studenter har i ettertid av ALD 

spurt hvorfor JSU ikke hadde stand i år noe som signaliserer at vårt budskap om å senke 

negativt karakterpress er ønsket. JSU stiller seg positiv til at ELSA har inngått samarbeid md 

CVideo slik at studentene ikke leverer søknadene direkte til standene.  

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 09/20 Fagråd vår 2020 

Fagråd blir holdt i Oslo dette semesteret. Vi har ikke mottatt møteinnkalling enda.  

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 10/20 Bollefredag 31.01.2020 

JSU holder Bollefredag 31.01.2020 på JSU-kontoret 12.00-13.30. Julia skal lage arrangement.  

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 11/20 Undervisningsprisen – Isbjørnballet 2020 

Mariann er ansvarlig for undervisningsprisen og har sent ut linken til avstemmingen til 

studentene. Link er sendt ut på Canvas og på avdelingsgruppene på Facebook.  

 



 

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 12/20 Jusspust 

Mariann har startet planlegging med vårens Jusspustarrangement. Styret diskuterte hva som 

vil være best med en dag eller flere dager. Mariann skal se på potensielle dager før 

eksamenstiden starter. Hun blir å lage programmet. Det resterende styret hjelper til i forkant 

og under dagen(e). Mariann skal delegere oppgaver.  

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 13/20 Fagkritisk rekke 

Frida har prøvd å finne en eller to foreleser(e) til vårsemesteret. Det har vært vanskelig å få 

tak i forelesere som er interessert. JSU ser et problem med at flere ansatte ved fakultetet ikke 

svarer på mail om forespørsel til å holde foredrag.  

 

Frida tror vi heller må fokusere på gode foredrag som treffer på ønsket tema enn hyppighet. 

Et forslag er å ha 1-2 foredrag i året, dersom man da klarer å få noen som kan holde ordentlig 

spennende foredrag som trekker studentmassen.  

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

  

S 14/20 Eventuelt 

Markedsføring: 

Styret har blitt enige om at vi skal legge ut bilde av styremedlemmene og hele styret på 

sosiale medier for å øke interessen til å stille til valg opp mot allmøtet. Vi ønsker at flere 

gutter interesserer seg for JSU og vårt arbeid.  

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Møtet er hevet 15.40 



 

 

 
Johanne Grov Eilertsen 
Styreleder, Juridisk Studentutvalg Tromsø 
- 
jsutromsoe@gmail.com 


