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STYREMØTEREFERAT 
Dato: 01. april 2020 
Møte i: Juridisk Studentutvalg Tromsø 
Møteleder/referent: Johanne Grov Eilertsen 
Møtedato: 01. april klokken 16.00 
Møtested: Videomøte gjennom Microsoft Teams 
Til stede: Johanne Grov Eilertsen, Tuva Kriznik Sørensen, Simon Christoffersen, 
Mariann Daliva Ryvold, Julia Johnsen Halsebø og Anna Sandbakken 
Ikke til stede: Frida Mokkelbost 
 
Faste saker: 
  
S 27/20 Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Innkalling er godkjent. 
 
S 28/20 Orientering fra leder 
Johanne orienterer styret om hva som har blitt gjort siden forrige styremøte. Siden forrige 
styremøte har det vært et utbrudd av COVID-19. Dette har resultert i at campus på universitetet 
mest sannsynlig er stengt resten av vårsemesteret, og at alle eksamener vil bli endret til 
hjemmeeksamener. 
 
Fakultetet har fattet et vedtak angående innlevering av masteroppgave og gjennomføring av 
eksamen på de resterende avdelingene. Disse vedtakene skal alle studentene ha tilgang til via 
Canvas.  
 
Kort tid i forkant av spørreundersøkelsen JSU avholdt hadde styret et videomøte med dekan 
Lena Bendiksen hvor JSU la frem sine interne synspunkter angående gjennomføring av vårens 
eksamener. Styret hadde før møtet fått tildelt et eksempel på hvordan eksamen kunne 
gjennomføres til våren. Under møtet kom styret med sine personlige meninger angående hvordan 
eksamen og vurderingsuttrykket måtte være. Meningene ble diskutert og hørt av dekanen.  
 
Etter møtet holdt JSU en spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen la vekt på å innhente 
studentenes syn angående karakterfastsettelsen av hjemmeeksamen da styret mente det var best at 
dekanen fikk tildelt studentmassen sin mening.  
 
Spørreundersøkelsen ble lagt ut på JSU sin Facebook-side, avdelingsgruppene sine Facebook-
sider og sendt til skolemailen til alle studentene. I tillegg delte flere av de andre linjeforeningene 
på fakultetet innlegget til JSU. Undersøkelsen ble publisert 21. mars klokken 22.00 på kvelden. 
Svarfrist var den 22. mars klokken 15.00. 
 
Spørreundersøkelsen genererte 487 svar fra studentene. Undersøkelsen viste at studentmassen 
var noe delt i spørsmålet angående vurderingsuttrykket til den ordinære hjemmeeksamen og 6-8 
timers skoleeksamen som blir avholdt hjemme i vår. Likevel viste undersøkelsen at flertallet ville 
ha vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått som vurderingsuttrykk.  
 



  

I etterkant av undersøkelsen, og fatting av vedtaket, har JSU mottatt spørsmål og kritikk fra noen 
studenter. Noe av kritikken retter seg mot den korte svarfristen på undersøkelsen og annen 
kritikk retter seg mot det endelige vedtaket fra dekanen.  
 
Til den korte svarfristen har JSU begrunnet dette med at det tok tid å utarbeide spørreskjemaet 
og vedlegget for å få det så nøytralt som mulig. JSU ønsket ikke å påvirke studentene til å svare 
det ene eller det andre, og argumenterte derfor for begge vurderingsuttrykkene. I tillegg måtte 
vedtaket komme på plass så fort som mulig for studentene sin del, og derfor måtte dekanen ha all 
informasjon inn kjapt.  
 
Vedrørende det endelige vedtaket skjønner JSU at noen av studentene er skuffet. Et slikt vedtak 
vil aldri kunne treffe for alle, og dermed vil noen bli rammet ekstra hardt av denne eksamens- og 
vurderingsform.  
 
Noen studenter har også satt spørsmålstegn eller rettet kritikk om at JSU ikke har utarbeidet en 
underskriftskampanje. De har forankret dette i at JSU Oslo gjorde dette i forbindelse med deres 
vedtak om eksamen vår 2020. Styret i Tromsø har i forbindelse med disse spørsmålene og 
kritikken utarbeidet et dokument som forklarer hvorfor vi har håndtert situasjonen vi har gjort. 
Dette kan leses her: http://jsutromso.org/wp-content/uploads/2020/03/Svar-fra-fakultetet-
JSU-Troms%C3%B8-
1.pdf?fbclid=IwAR0MdMzfaCyf_AdnhEfrSnlz0ZuoUrCxtp1sWsNQMQiAYIo3UGQ8iMQMfj
E 
 
Den 31. mars har en enkeltstudent selv tatt initiativ til å starte en underskriftskampanje for å få 
endret vedtaket om vurderingsform A-F på vårens eksamener. JSU takket nei til å publisere 
innlegget og underskriftskampanjen til studenten på sine sider. Dette ble begrunnet med at JSU 
skal representere alle studentene. Ved å publisere et slikt innlegg og underskriftskampanje kan 
vise til at JSU stiller seg likt med de som ønsker vurderingsform bestått/ikke bestått. Styreleder 
henviste heller studenten til å ta kontakt med studentmagasinet Jus’t som ligger under 
Juristforeningen Tromsø. De har valgt å publisere innlegget. JSU takker for at Jus’t slipper 
studentene til for å fremme sin mening i denne tiden. Innlegget i Jus’t kan leses her: 
https://juristforeningen.eu/?page_id=4573&fbclid=IwAR0fKhBi9Wae1CT2qb0aU_2rJYKFUu
Kfw66TVwYfUA0y-9CXPH-i9kFR2gM 
 
Vedrørende all kritikk og spørsmål tar styret i JSU dette til seg. Dette er en situasjon som ingen 
har vært en del av før, og det vil dermed være hendelser som ikke vil kunne tilfredsstilles alles 
behov. Styret hører på alle synspunktene som kommer til og vil ta det videre i sitt arbeid for å 
forbedre utvalget sine prosedyrer.  
 
Johanne informerer også om arbeid hun har utført i starten av mars før campus ble stengt. 
Styreleder har tatt kontakt med Drift ved universitetet for å spørre om det er mulig å få bedre 
uttak til stikkontakter på seminarrommene. Det er svært få uttak på seminarrommene, og disse er 
ofte plassert helt i inngangen av et rom. Dagens utstrakte bruk av datamaskin tilsier at andelen 
uttak må være større.  
 
Da campus har blitt stengt ned har Drift hatt mulighet til å starte arbeidet med å forbedre 
situasjonen. Arbeidet starter først på Hus 1 da det er her en god del av seminarundervisningen 
for mange studenter foregår.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 



  

S 29/20 Økonomisk orientering 
Simon informerer styret om den økonomiske situasjonen for JSU. Pga. nedstengingen av campus 
har ikke Simon fått sett over kvitteringene som ligger på JSU-kontoret. Disse vil bli håndtert når 
campus åpner igjen.  
 
Simon tar opp søknad av midler til fakultetet for neste styreperiode. Han viser til at vi har en del 
midler på bok som tilser at vi burde søke om mindre midler til neste år da vi ikke skal opparbeide 
oss egenkapital. På grunn av vårens situasjon er det ikke mange utgiftsposter for JSU. Dette taler 
for at vi kan bruke noe av vårens midler til neste styreperiode.  
 
Simon og Johanne har også endret på hvordan betalinger går gjennom. Heretter legger 
økonomiansvarlig inn regninger som har kommet inn i nettbanken, og styreleder bekrefter 
deretter disse slik at de går gjennom systemet.  
 
Da campus er stengt resten av vårsemesteret vil JSU omgjøre vedtaket om tildeling av 
arrangementsmidler som styret vedtok 27. februar 2020. Dette på bakgrunn av at det ikke vil bli 
avholdt noen manuduksjon i år.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 30/20 Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 
JSU har hatt ett videomøte med fakultetsledelsen den 26. mars. Det som ble tatt opp på møtet 
var vedtaket vedrørende eksamens- og vurderingsform.  
 
Etter møtet utarbeidet JSU et dokument som de har delt til studentmassen. 
http://jsutromso.org/wp-content/uploads/2020/03/Svar-fra-fakultetet-JSU-Troms%C3%B8-
1.pdf?fbclid=IwAR0MdMzfaCyf_AdnhEfrSnlz0ZuoUrCxtp1sWsNQMQiAYIo3UGQ8iMQMfj
E 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 31/20 Orientering fra Fakultetsstyret 
Verken de interne eller eksterne representantene fra JSU hadde mulighet til å delta på møtet. På 
møtet ble ansettelser vedtatt.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 32/20 Orientering fra Studieutvalget 
Tuva var på møte med Studieutvalget den 6. mars. Det som ble behandlet av utvalget var blant 
annet pensum- og fagbeskrivelsesendring i reindriftsrett, evalueringsmøtene fra de tillitsvalgte, 
resultater fra Studiebarometeret, evaluering av praksisrapporten og en søknad fra Jusshjelpa.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
Nye saker: 
 
 
S 33/20 COVID-19 
På bakgrunn av COVID-19 har JSU hatt en del arbeid i mars. Vi har prøvd å tilfredsstille alle 
behovene til studentene. Viser til styreleders orientering i S 28/20 for å vise hvordan situasjonen 
har blitt håndtert så langt. 
 



  

Per dags dato er situasjonen noe roligere enn det den har vært. Om situasjonen endrer seg vil JSU 
håndtere dette etter beste evne.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
 
S 34/20 Fagråd vår 2020 
Tuva og Johanne skulle egentlig på Fagråd med Oslo og Bergen den 27.-29. mars, men dette ble 
avlyst grunnet situasjonen samfunnet er i.  
 
Det var ikke mulig å få pengene tilbake for billettene, men Johanne har sendt inn skjema for å 
kunne få billettene omgjort til bonuspoeng hos flyselskapene. Disse blir tildelt til Johanne sin 
private bruker og må da brukes neste gang JSU skal ut å fly.  
 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 35/20 Allmøte vår 2020 
På bakgrunn av COVID-19 og stenging av campus ble det planlagte allmøtet for vår 2020 avlyst. 
Allmøtet må mest sannsynlig bli holdt digitalt i vår. Johanne skal sjekke muligheten for å lage en 
side på nettsiden for å kunne fremme studentene som stiller til valg. Det er meget viktig at selv 
om man ikke kan møte fysisk til et allmøte at vi likevel får nye styremedlemmer som kan tiltrå sitt 
verv 1. august 2020.  
 
Johanne mener at en form for digitalt allmøte vil bli avholdt i mai en gang. Johanne skal finne ut 
muligheten til å avholde et valg digitalt.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 36/20 Eventuelt 
 
Påskekonkurranse:  
Tuva legger frem et forslag om at JSU kan avholde en påskekonkurranse på Instagram. Her var 
det blant annet forslag til at studentene kan sende inn bilder av hvordan de har det med 
hjemmekontor eller at de kan «tagge» venner i kommentarfeltet. 
 
Forslaget var at vi kan gi studentene noe påskegodt for å gi en liten glede i denne tiden. Formen 
av konkurransen kan Julia, ansvarlig for markedsføring, håndtere.  
 
Vedtak: Styret er enig at dette er en god ide og vil avholde en konkurranse snart. 
 
Møtet er hevet 16.43 
 
Johanne Grov Eilertsen 
Styreleder 
-  
jsutromsoe@gmail.com
 


