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Ikke til stede:  
 
Faste saker: 
  
S 12/21 Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: innkalling er godkjent. 
 
S 13/21 Orientering fra leder 
 
Johanne orienterer styret om hva som har blitt gjort siden sist møte. JSU har hatt allmøte, vært i 
kontakt med JSU Bergen og Oslo samt hatt digitale lunsjmøter med ledelsen. Vi har også delt ut 
Undervisningsprisen som gikk til Bjørn Løtveit for beste foreleser og Bendik Midtkandal som 
beste underviser.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 14/21 Økonomisk orientering 
Julia informerer styret om den økonomiske situasjonen. JSU har en del på bok, men har noen 
utgifter som skal betales de kommende ukene.  
 
Styret diskuterer videre hvordan man skal fokusere på de tillitsvalgte, og hvordan vi kan takke de 
for innsatsen. Mtp. Dagens restriksjoner så blir det mest sannsynlig ikke mulig å kunne ta de 
tillitsvalgte ut for å spise, så styret lander på å tildele de tillitsvalgte et gavekort av et slag.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 



  

S 15/21 Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 
De siste lunsjmøtene var 25. mars og 22. april. Under møtet fra 25. mars tok JSU blant annet opp 
at det er kommet reaksjoner på endringen av masterfristen. Målet med endringen var at 
studentene i Tromsø skal komme raskere i gang med masterskrivingen. Det har vært en 
utfordring at studentene begynner å skrive på masteren i september og dermed får kortere 
skrivetid. I tillegg så kan studentene ha flere veiledere å velge mellom nå når fristen er samtidig 
som Oslo/Bergen. Fakultetet tar selvkritikk for at de ikke involverte JSU tidligere i prosessen.  
 
Ellers ble gjennomføringen av eksamen diskutert, og om at JSU ønsket at fakultetet skulle gå ut 
med en presisering om hvilke krav som stiller til selvstendighet på skoleeksamen som avholdes 
hjemme.  
 
Noen studenter hadde også tatt kontakt med JSU for at de ønsker at hjemmeeksamen fra 2020 
skal endres til «Hjemmeeksamen u/muntlig prøve»  istedenfor «hjemmeeksamen m/muntlig 
prøve» slik det står i dag. Dette med bakgrunn for at muntligprøven utgikk i fjor pga. korona, og 
at noen studenter følte at de ikke fikk vist seg ordentlig frem siden muntlig prøve utgikk. Dette 
var ikke mulig å endre på.  
 
Behandlet under møtet 25. april: 
Nye regler for begrunnelse for eksamen hvor studentene aktivt må be om begrunnelse for 
eksamen. Dette kan muligens gå i strid med den praksisen jusstudentene er vandt med hvor vi 
ringer sensorene våre etter eksamen. 
 
Fakultetet jobber med kvalitetssystemet sitt hvor evalueringene som fakultetet jobber med 
muligens kan bli tilgjengelig for studentene.  
 
Neste år vil de som begynner på 2. avdeling få en egen eksamen i rettshistorie. Da vil det 
muligens bli utarbeidet to eksamener for de som skal ta opp eksamen får en og 2. avdeling får en 
annen.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 16/21 Orientering fra Fakultetsstyret 
Simon informerer styret om sist møte i fakultetsstyret som var 26. april 2021. I møtet ble det 
behandlet en del ansettelser på fakultet. Videre ble det gitt en gjennomgang av evalueringene fra 
studentene.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 



  

S 17/21 Orientering fra Studieutvalget 
Espen gjennomgår møtet i Studieutvalget. De gikk blant annet gjennom pensumendringer og 
studiebarometeret.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 18/21 Orientering fra Studentparlamentet 
Johanne har deltatt på møtet med Studentparlamentet. JSU ba spurte om Studentparlamentet 
visste hvor honoraret for styremedlemmer var nedfelt. Dette var riktig nok noe som var blitt 
gjort ved avtale ved hvert fakultet. Noen studieutvalg skriver timelister, andre får kun 25 000 
kroner i året.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
Nye saker: 
 
S 19/21 Allmøte 2021 og nytt styre 
JSU hadde allmøte 3. mars. Det nye styret er: 

- Simon Christoffersen som leder 
- Julia Johnsen Halsebø som nestleder og internrepresentant i Fakultetsstyret 
- Alexander Apeland som markedsføringsansvarlig og kontorkaptein 
- Leykun Thomassen som økonomiansvarlig og internrepresentant for Studieutvalget 
- Anja Fjetland som tillitsvalgtansvarlig 
- Charlotte Voje Heieren som ansvarlig for Fagkritisk rekke, Undervisningsprisen og 

velferdsansvarlig 
- Oda Lauksund Engamo som Jusspust-ansvarlig og fagrådsansvarlig 

Kristine Korsnes deltok på allmøtet fra fakultetet og informerte studentene hva fakultetet jobber 
med og hvordan høster ser ut.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 20/21 Gradsforskriften 
JSU har involvert seg i diskusjonen om gradsforskriften. Julia, Simon og Johanne har vært på 
møter med JSU Bergen og Oslo og var med på å utarbeide et høringsinnspill.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
Møtet avsluttes 17:12


