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STYREMØTEREFERAT 
Dato: 27.08.2020 
 
Møte i: Juridisk Studentutvalg Tromsø 
Møteleder/referent: Johanne Grov Eilertsen 
Møtedato: 26.08.20 
Møtested: JSU-kontoret 
Til stede: Simon Christoffersen, Julia Johnsen Halsebø, Anja Fjetland, 
Åshild Morvik, Espen Hansen, Charlotte Heieren og Johanne Grov 
Eilertsen 
 
 
Faste saker: 
  
S 46/20 Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Innkalling er godkjent 
 
S 47/20 Orientering fra leder 
Johanne orienterer så styret om hva som har blitt gjort siden studiestart. Videre blir det presisert 
hvilke krav som stilles til styremedlemmene. Det håpes at styremedlemmene ser viktigheten av 
JSU, og hvordan en god dialog er med på å opprettholde en god flyt i syret. Alle 
styremedlemmene blir honorert fra fakultetet og det forventes at alle legger inn en innsats i sine 
verv, men også være behjelpelig på tvers av vervene.  
 
De nye styremedlemmene har tiltrådt sitt verv i JSU f.o.m. 1. august 2020. Vervene er som følger: 
Johanne Grov Eilertsen: Styreleder 
Simon Christoffersen: Nestleder og intern representant for fakultetsstyret 
Julia Johansen: Økonomiansvarlig, markedsføring, kontorkaptein og 2. vara for Fakultetsstyret 
Åshild Morvik: Jusspust-ansvarlig, ansvarlig for Undervisningsprisen og 2. vara i Studieutvalget 
Espen Hansen: Internrepresentant studieutvalget, ansvarlig for fagråd 
Anja Fjetland: Tillitsvalgtansvarlig og 1. vara for Fakultetsstyret 
Charlotte Heieren: Ansvarlig for fagkritisk rekke, velferdsansvarlig og 1. vara i Studieutvalget 
 
Første avdeling startet i begynnelsen av august, og Johanne spilte da inn en velkomstvideo til 
avdelingen. De ble da oppfordret til å melde seg inn i Facebook-gruppen til avdelingen sin som 
JSU har opprettet. dette på bakgrunn av hvor viktig det er for at avdelingen har en arena hvor de 
kan dele ting med hverandre. 
 
1.-4. avdeling har startet med undervisning, og da i stor grad digital undervisning. Dette har JSU 
mottatt mange henvendelser om. Les mer under S 57/20. 
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Kontorkaptein Julia har tildelt kontorplasser for høsten 2020. Det er flere som skriver master i år 
som dessverre ikke fått tildelt kontorplass, antallet er rundt 23 stykker. Det er et stort behov for 
kontorplasser. JSU er i dialog med ledelsen på fakultetet om dette.  
 
Hver avdeling har fått avhold valg av tillitsvalgte. Disse vil bli opplært i sitt verv avdelingsvis.  
 
Etter beskjed fra UiT sentralt har fakultetet bestemt at studentorganisasjoner ikke får stå på stand 
eller bruke UiT sine lokaler for fysiske arrangementer. Dette er i første omgang ut august, men 
kan bli forlenget. Det vil si at bollefredag og fagkritisk rekke utgår for JSU i første omgang.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
 
S 48/20 Orientering fra økonomiansvarlig  
Julia informerer syret om den økonomiske situasjonen. En del av det JSU hadde planlagt tidligere 
semester har blitt avlyst på grunn av Korona. Dette har resultert i at JSU har et overskudd på 
budsjettet. 
 
Tillitsvalgtseminaret blir avlyst, men JSU ønsker å sette pris på de tillitsvalgte på en annen måte 
og må dermed må det vurderes om hvilke aktiviteter som er passende i denne tiden.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 49/20 Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 
Det har ikke blitt avholdt et lunsjmøte med fakultetsledelsen enda. Første lunsjmøte blir 3. 
september klokken 12.00. Møtedatoene har blitt endret fra siste torsdag i mnd. til første torsdag i 
mnd.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 50/20 Orientering fra Fakultetsstyret 
Det har enda ikke vært møte i Fakultetsstyret. Første møte er fredag 4. september.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 51/20 Orientering fra Studieutvalget 
Espen orienterer styret om møtet i Studieutvalget. De har blant annet snakket om 
pensumendringer i arverett, Fyrtårnprosjektet og evalueringssystemet for studentene.  
 
Studieutvalget snakket i tillegg om øvingsoppgavene som blir tilbudt til studentene på 
avdelingene. Fakultetet ser en tendens til at det er høyere innleveringsprosent på de nedre 
avdelingene enn de øvrige. I tillegg har utvalget lagt frem et forslag om at studenten kan gi 
beskjed til sensor om hva som studenten har jobbet med og hva som han/hun ønsker at sensor 
skal se grundigere på.  
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Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
Nye saker: 
 
 
S 52/20 Målsetninger for studieåret 2020/2021 
I starten av hver styreperiode velger styret 3-4 målsetninger som de ønsker å jobbe mot. Styret 
for perioden 2020/2021 har valgt dette som sine målsetninger: 
1. Forbedre den digitale undervisningen. JSU ønsker at læringsutbytte for studentene skal være 
like god som i en vanlig hverdag hvor vi ikke har digitale undervisninger.  
2. Jobbe med tillitsvalgtvervet og den betydningen de tillitsvalgte har for å forbedre 
studiekvaliteten.   
3. Arbeidet mot negativt karakterpress. JSU er svært stole av Jusspust-kampanjen, og vil jobbe 
videre med denne.  
4. Forbedre hjemmesiden til JSU, og gi en veiledning til ressurser som studenter kan bruke for å 
få en enklere studiehverdag.  
 
Vedtak: Styret jobber med å nå målsetningene frem mot våren 2021.  
 
S 53/20 Orientering om tillitsvalgtseminar 
Etter en helhetsvurdering besluttet styreleder Johanne at årets tillitsvalgtseminar på Malangen 
måtte avlyses. Dette på bakgrunn av smittevernhensyn da smitten av Covid-19 har blusset opp i 
samfunnet.  
 
Tillitsvalgtansvarlig Anja hadde startet med å planlegge seminaret, og JSU takker for tiden hun 
har lagt i planleggingen.  
 
Opplæring av de tillitsvalgte vil starte f.o.m. uke 36.  
 
Angående midlene som JSU har mottatt av fakultetet for å avholde seminaret så vil disse bli brukt 
på en sosial sammenkomst i form av en bedre middag eller underholdning når man kan være mer 
sammen.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 54/20 Fagråd høst 2020   
Fagråd i Oslo våren 2020 ble utsatt pga. Korona. JSU Tromsø har ikke hørt noe mer om det blir 
fagråd. Det mest hensiktsmessige denne høsten vil nok være å avholde et digitalt fagråd. JSU 
Tromsø avventer informasjon fra JSU Oslo. 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 55/20 Allmøte høst 2020 
Allmøte for høsten 2020 må bli avholdt digitalt. Johanne vil finne en dato som er passende. 
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Vedtak: Johanne skal finne dato. Oppdaterer styret på neste styremøte.  
 
S 56/20 Markedsføring  
Julia informerer styret om hva som har blitt gjort siden forrige styreperiode. Styret har blant 
annet gått til innkjøp av ny roll-up med JSU-logoen og nye gensere til de nye styremedlemmene.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 57/20 Eventuelle saker

Digital undervisning: 
Både de tillitsvalgte på avdelingene og JSU har mottatt en god del klager over det digitale tilbudet 
som fakultetet tilbyr nå i høst er for dårlig.  
 
2. avdeling: 
Forelesningene har vært forsinket. Noen av studentene tar ikke i bruk forelesningene da 
fremstilling og innhold ikke gir godt nok læringsutbytte. Foreleser gjengir i store deler hva som 
står i pensumboken. Ifølge timeplanen til 2. avdeling var det satt opp tre forelesninger, altså 4,5 
timer total forelesningsundervisning som skulle være publisert i tidsrommet 17.-21. august 2020. 
Det 2. avdeling har fått tilbudt per 25.08.20 var: 1,8 timer/ 110,68 minutter med forelesning.  
 
 
3. avdeling 
JSU har mottatt samme klager på innføring til formueretten som 2. avdeling har gitt til 
erstatningsretten. Det er samme foreleser som holder begge forelesningsrekkene. Etter beskjed 
fra studentene er det dårlig lyd på filene, og det er vanskelig å få med seg hva som har blitt sagt. I 
tillegg har JSU fått beskjed om at det er vanskelig for hørselshemmede og tolkene til disse til å 
høre hva som blir sagt. 
 
Imidlertid får avdelingsleder skryt for å ha spilt inn forelesninger med PowerPoint til 
pengekravsrett og obligasjonsrett. Noen av forelesningene ble i tillegg publisert tidligere enn det 
timeplanen tilser.  
 
4. avdeling: 
Forelesningene i menneskerettigheter og strafferett er opptak fra i fjor. Fjorårets forelesninger er 
preget av dårlig lydkvalitet noe som henger igjen til årets forelesninger. Det er flere minutter til 
sammen hvor mikrofonen er så dårlig at man ikke hører hva foreleser sier.  
 
Flere ganger er foreleser ute av videobildet og i to av forelesningene er det kun lydfiler som er 
tilgjengelig.  
 
De tillitsvalgte på avdelingen har meldt fra om misnøyen blant studentene. De har fått til svar at 
forelesningsrekken ikke vil bli spilt inn på nytt igjen. Avdelingen fikk tilbud om en to times ekstra 
forelesning via Zoom den 27.08.20 hvor foreleser ville svare på spørsmål fra studentene.  
 



 

  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og vil bringe klagene fra studentene videre til 
ledelsen.  
 
 
Møtet er hevet 16:02 
 
Johanne Grov Eilertsen 
Styreleder 
-- 
jsutromsoe@gmail.com 


