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STYREMØTEREFERAT 
Dato: 3. mai 2020 
 
Møte i: Juridisk Studentutvalg Tromsø 
Møteleder/referent: Johanne Grov Eilertsen 
Møtedato: 3. mai 2020 
Møtested: Videokonferanse gjennom Microsoft Teams.  
Til stede: Frida Mokkelbost, Simon Christoffersen, Anna Sandbakken, Tuva 
Kriznik Sørensen, Julia Johnsen Halsebø, Mariann Daliva Ryvold og Johanne Grov 
Eilertsen 
 
 
Faste saker: 
  
S 37/20 Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Innkalling er godkjent 
 
S 38/20 Orientering fra leder 
Johanne orienterer styret om hva de har jobbet med siden forrige styremøte. I påsken holdt JSU 
en påskekonkurranse hvor man kunne vinne solbriller fra Petter Northug. Etter trekningen vant 
Sigrid Fife Søyland. JSU gratulerer. 
 
I forbindelse med at eksamen er i gang og gjennomført på flere av avdelingene, postet JSU et 
innlegg på sin Facebook-side for å informere studentene om dokumentasjonskravet til årets 
eksamener. JSU viste til fakultetets innlegg på Canvas. I etterkant at det ble kjent at det ikke er 
noe dokumentasjonskrav for ekstra tid på eksamen i år, har JSU mottatt noen bekymringer fra 
studenter. Nestleder Tuva tok på seg arbeidet om å videreføre denne informasjonen til ledelsen.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  
 
S 39/20 Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 
Lunsjmøtet ble forskjøvet fra 30. april til 16. april da flere av styremedlemmene skulle avlegge 
eksamen på den originale datoen.  
 
På møtet snakket styret og ledelsen om hva som har blitt gjort fra ledelsen sin side denne tiden. I 
tillegg videreførte JSU flere av de uttalelse og synspunktene de har fått av studentene denne tiden.  
 
Noen av spørsmålene fra studentene gjaldt om det overhode var mulig å komme tilbake til UiT 
nå på våren og på sommeren fra LLM. Forståelig nok kunne ikke ledelsen svare på dette da man 
må se hvordan situasjonen endrer seg.  
 



 

  

JSU la frem et ønske om å publisere alt av seminarmateriell i Word-format, og ikke PDF. Dette 
begrunnet vi i at studentene uansett limer direkte inn fra PDF-filen som er publisert i Canvas, 
noe som er meget tidkrevende. 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  
 
S 40/20 Økonomisk orientering 
Simon orienterer styret om den økonomiske stillingen til styret. 
 
Simon foreslår en endring i nåværende styre sitt budsjett. Endringen gjelder 
markedsføringsposten som blir foreslått endret fra 13 000 NOK til 16 000 NOK. Økningen av 
posten er i forbindelse med kjøp av roll-up og t-skjorter til Jusspust.  
 
Simon arbeider også med søknad til midler fra fakultetet. Da JSU ikke har brukt like mye penger 
som det var budsjettert med, er det foreslått å søke om mindre midler fra både det juridiske 
fakultet og studentparlamentet i neste periode. Dette er i samsvar med at studentutvalgene ikke 
skal opparbeide seg kapital.  
 
Vedtak: Styret er enstemmig i økning av markedsføringsposten.  
 
 
S 41/20 Orientering fra Fakultetsstyret 
Julia deltok på møtet for Anna den 27. april 2020.  
 
Det som ble behandlet var endring i avdelingslederne på noen av avdelingene. Dette er 
tilgjengelig på fakultetet sine sider. Ingen av de andre orienteringssakene var unntatt fra 
offentligheten.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  
 
 
S 42/20 Orientering fra Studieutvalget 
Det har ikke blitt avholdt møte i Studieutvalget siden sist styremøte. 
 
 
S 43/20 Orientering fra Studieparlamentet 
Det vil bli avholdt et nytt møte den 7.mai 16.00 knyttet opp ot Super-SU. På møtet skal man 
snakke om studieutvalgenes rolle under prosessene som har vært denne våren. Johanne stiller.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  
 
 
 
 
 



 

  

Nye saker: 
 
 
S 44/20   Budsjett for styreperiode   
Simon har lagt frem et foreslått budsjett for neste styreperiode, som vil presenteres på allmøtet. 
Dette mulige budsjettet må bli godkjent av studentene det kommende allmøtet.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  
 
 
S 45/20   Allmøte vår 2020   
 
Allmøte for våren 2020 skulle egentlig bli avholdt i mars, men på grunn av vårens situasjon og 
stenging av campus måtte dette utsettes. Styret skal nå avholde et digitalt allmøte den 22. mai 
klokken 13.00 via Zoom. Johanne er i kontakt med den digitalt ansvarlige på fakultetet om 
hvordan man skal gjøre det med avstemming til nye styremedlemmer. 
 
Julia skal opprette et arrangement på Facebook.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

Møtet er hevet 12.56. 
 
 
Johanne Grov Eilertsen 
Styreleder 
-  
jsutromsoe@gmail.com
 


