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Faste saker: 
  
S 15/20 Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: Innkalling er godkjent 
 
 
S 16/20 Orientering fra leder 
 
Johanne orienterer om hva JSU har gjort siden forrige styremøte. Styret har fått nyheten om den 
nye eksamensordningen som ble vedtatt 14. februar av Fakultetsstyret. La ut post om dette både 
på Facebook og Instagram. Dette var av stor interesse til studentene, og genererte mange 
visninger og likerklikk.  
 
Styret hadde nyttårsbord den 26. februar for samholdet i styret.  
 
Johanne skal lage protokoll for allmøtet som blir avholdt 24. mars 2020. Julia vil lage arrangement 
på JSU sin Facebook-side.   
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
 
S 17/20 Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 
Styret hadde lunsjmøte med fakultetsledelsen den 27. februar 2020. På dette møtet ble det blant 
annet tatt opp endring av reglement til faste kontor- og lesesalsplasser, prøveeksamen og 
Jusspust. 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 



  

S 18/20 Økonomisk orientering 
Simon orienterer om økonomien. Det har ikke skjedd så mange endringer siden sist. Vi har mye 
egenkapital som vi må bruke opp. Fakultetet har tildelt oss midler for å avholde Jusspust-
arrangement, men disse er enda ikke kommet inn på konto. 
 
Det er en post som heter «evaluering av undervisningen» på budsjettet, som er budsjettert til 
5000 NOK. Denne posten ble ikke brukt forrige styre eller hittil av nåværende styre. Simon skal 
ta kontakt med forrige økonomileder for å høre hva som var ment med denne posten. Det kan 
hende at JSU må endre på budsjettet. Slette eller opprette noen poster. 
 
Simon skal begynne å skrive søknad etter midler fra fakultetet. Samtlige i styret skal vært til hjelp 
med sitt eget verv og hva de har som arbeidsoppgaver.  
 
Angående roll-up til JSU, så skal Julia bestille dette. 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
 
S 19/20 Orientering fra Fakultetsstyret 
Det ble avholdt fakultetsstyremøte den 14. februar. Anna stilte fra JSU. Den store saken gjaldt 
eksamensendringen. To saker var unntatt offentligheten.  
 
Eksamensreformen innebærer at 8 timerseksamen justeres til 6 timers fra studieåret 20/21 for alle 
studenter. Det vil si at i vår avholdes de siste 8 timerseksamene, før endringene rulles ut i høst. 
For studentene som starter på fra høsten (kull2020) vil det bli: 

- bestått/ikke bestått på ex. fac 
- egen eksamen i rettshistorie på 2. avdeling med samme vurderingsmåte som ex. fac 
- egen eksamen i metode på 3. avdeling med bokstavkarakter 
- egen eksamen i de semiobligatoriske fagene på 4. avdeling. Med vurderingsform 

bestått/ikke bestått. 
 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 20/20 Orientering fra Studieutvalget 
 
Det ble avholdt møte med Studieutvalget den 31. januar. Frida stilte fra JSU. Eksamensordningen 
var den store saken. Styret vedtok blant annet en pensumside endring.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
 
Nye saker: 
 
 



  

S 21/20 Undervisningsprisen 
 
Frida og Mariann holdt tale på Isbjørnballet den 8. februar 2020. Vinner av Årets foreleser 2018 
ble Jon Petter Rui, vinner av Årets seminarleder ble Kristian Wilhelmsen og vinneren av Årets 
begynnerkollokvieleder ble Bendik Midkandal. Styret gratulerer alle vinnerne med prisen, og 
takker Mariann og Frida for arbeidet.  
 
Etter samtaler med styret som satt skoleåret 2016/2017 har årets styre fastslått at det skal 
utarbeides et klarere dokument for hvordan man regner ut vinneren. Dette er for å gjøre det 
enklere for den som er ansvarlig for Undervisningsprisen. Dette er i samsvar med hva JSU 
vedtok i S 82/17. Mariann skal utarbeide dette dokumentet før neste styre trår til, resten av styret 
skal være til hjelp om nødvendig.  
 
Videre foreslår styret en endring i antall ganger undervisere kan vinne. Styret ble enige om at 
Årets foreleser og Årets seminarleder kan vinne ett år, men blir så tatt ut av utstemmingen 
følgende år, og har dermed ikke mulighet til å vinne det året. Neste år etter dette vil det være 
mulig å stemme på dem igjen. Dette gjelder ikke Årets begynnerkollokvieleder da studentene 
utskiftes hyppigere enn underviser, og det er et begrenset antall år man kan være det.   
 
Vedtak: Stryet er enstemmig i endring av tildelingen av Undervisningsprisen. Mariann skal 
utforme et dokument for utregningen av stemmene som skal videreføres når nye styrer trer i 
kraft. 
 
S 22/20 Endring av reglement for faste kontorplasser. 
 
I forkant av lunsjmøtet 27. februar sendte styret et forlag til fakultetsledelsen om endring av 
reglement for faste kontor- og lesesalsplasser. Ledelsen kom med forslag til endringer av det 
forslaget JSU hadde sendt, og kom med generelle kommentarer til reglementet. Styret er enige i 
ledelsen sine kommentarer.  
 
Styret har endret reglementet for faste kontor- og lesesalsplasser. Vi har blant annet endret at 
studenter som skriver stor master kun trenger å søke en gang per periode de skriver master. 
Dette for å gjøre det enklere både for studentene og kontorkaptein i tildelingen av 
kontorplassene.  
 
Vedtak: Styret vedtar nytt reglement for kontor- og lesesalsplasser. 
 
S 23/20 Søknad om arrangementsmidler 
Styret har mottatt to fullstendige søknader og en ufullstendig søknad om arrangementsmidler til 
manuduksjon våren 2020.  
 
Den første søknaden ble mottatt 24. januar, og ble sendt av tillitsvalgt på 2. avdeling Espen 
Hansen. Søknaden fyller alle kriterier for å få utbetalt midler til arrangement.  
 



  

Den andre søknaden ble mottatt 29. januar, og ble sendt av tillitsvalgt på 4. avdeling Anders 
Hansen. Søknaden fyller ikke alle kriterier for å kunne få utbetalt midler til arrangement. Johanne 
har tatt kontakt med den tillitsvalgte både på mail, og to ganger privat på Facebook for å 
informere om at de må søke på nytt. Styret ser ingen grunn til at den tillitsvalgte ikke skal få 
utbetalt midler så lenge søknaden er i orden.  
 
Den tredje søknaden ble mottatt 11. februar, og ble sendt av tillitsvalgt på 3. avdeling Marie 
Solberg. Søknaden fyller alle kriterier for å få utbetalt midler til arrangement. 
 
Vedtak: Styret godkjenner de to fullstendige søknadene, og vil utbetale midlene til de oppgitte 
kontoene.  
 
S 24/20 Fagråd vår 2020 
Tuva og Johanne drar på Fagråd til Oslo den 27. – 29. mars.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 25/20 Jusspust vår 2020 
Mariann har utarbeidet to Jusspust-dager, som blir avholdt 9. og 11. mars. Det vil bli servert 
frokost, terapihunder kommer på besøk, vafler blir servert og det blir avholdt både en kinokveld 
og en yogakveld på Kraft.  
 
Styret vil være behjelpelig med det Mariann trenger hjelp til. 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 26/20 Eventuelt
 
Tillitsvalgtslunsj 20. februar 2020 
 
Simon avholdt tillitsvalgtlunsj den 20. februar hvor 13 personer deltok.  
 
 
Fagkritisk rekke vår 2020 
 
Frida opplyser styret om at det ikke er sannsynlig at det blir avholdt flere fagkritiske rekker i år. 
Flere av de hun har kontaktet har ikke hatt mulighet i år, men ønsker å bli kontaktet til neste år. 
Hun utarbeider et dokument over aktuelle foredragsholdere som kan gis videre til neste styre.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
Møtet er hevet 14:40 


