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Saksliste: 
 

Saksnr.   Tittel/beskrivelse 

Faste saker: 

S 12/H21  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: innkalling og dagsorden er godkjent 

 

S 13/H21  Orientering fra leder 

Første sak er at Simon prøvde å lage oversikt og forslag over det vi skal gjøre i høst. Ønsker å få 

konkretisert målene vi kom frem til i høst. Ønsker å komme fram til klare mål/handleplan. Av 

det som skjer i løpet av høsten er det Jusspust og Fagkritisk rekke som kan dukke opp midt 

mellom alt. Mer om det under eventuelt. Har tenkt på prioritering av arbeid. Tidligere fokusert 

mye på vedtekter, tenker det fortsatt, men det kan utsettes til våren. Ingenting som haster der, 

viktigere å fokusere på studentaktiviteter.  

 

Alexander sier opplegget med kontorplasser har gått bra.  

 

Vedtak: Tar orientering til etterretning.  

 

S 14/H21  Orientering fra økonomiansvarlig 

Leykun fikk økonomidokumentene i dag. På kontoen er det ca. 160 000 kr.  
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Har ganske mye på kontoen så når vi søkte i fjor fikk vi kritikk for å ha for mye. Argumentet er at 

vi skal ha midler til ett års drift. Tidligere har vi fått innvilget ca. 40 000 -50 000 kr. Kan tone ned 

det vi søker om, ettersom vi har mye penger. Simon har en tanke om hvordan vi kan bruke 

studentmidler, men mer om det under sak 21. Ingen utgifter enda, med unntak av gensere og 

bestikk til kjøkkenet.  

 

Charlotte hadde utlegg i forbindelse med innkjøp av bestikk til kjøkkenet. Man må ha 

utleggsskjema som skal utfylles før det overføres for det.  

 

17. september er søknadsfrist til Studentparlamentet og 24. september er søknadsfrist til 

fakultetet.  

 

Vedtak: Orientering tas til etterretning  

 

S 15/H21  Orientering fra lunsjmøte med fakultetet 

Har fått møtedato: første torsdag hver måned, bortsett fra første møte, som er førstkommende 

mandag 13. september kl. 12.30-14.00. Vi kan sende inn saker til Simon senest på søndag.  

 

Saker vi kan ta opp:  

- Karakterer på eksamen. Noen avdelinger fikk ikke muntlig, statistikk på avdelinger med 

og uten muntlig. I fjor sa de at det ikke var store forskjeller.  

- Synlighet for JSU, høre om saker fra studenter. Vi må videreformidle til studentene og 

orientere dem om hva vi jobber med 

- Studentaktivitet på campus: retningslinjer for aktivitet  

o Vi ønsker sosialkomite, mer sosialt på avdelingene.  

- Tillitsvalgtseminar, hva har vi gjort og hvordan har det gått.  

- Fortelle om Allmøtedato, kommer tilbake til forslag til dato, høre om de har lyst å stille 

og prate om aktuelle saker f.eks. eksamenssituasjonen på våren, undervisningssituasjonen 

etter covid eller noe annet aktuelt  

- Fjernstudenter: hva tenker fakultetet om digitale løsninger. Har fungert veldig bra for 

fjernstudentene, som har blitt prioritert i liten grad tidligere. 

- Hygienesak, fakultetet må informeres om at dette må tas tak i.  

 

Vedtak: Orientering tas til etterretning  
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S 16/H21  Orientering fra Fakultetsstyret 

Julia er ikke til stede fordi hun deltar på fakultetsstyreseminar på Sommarøy. Men Simon hadde 

sett over møtedokumentene til fakultetsstyremøtet som skal være 09.09.21, og det var mest 

ansettelser som skulle behandles.   

Vedtak: Orientering tas til etterretning 

 

S 17/H21  Orientering fra Studieutvalget  

Møte for 2 uker siden. De fleste sakene var innvilgelse av fag/innpass for studenter fra andre 

fakulteter.  

På det neste møtet skulle budsjett for de neste to årene vedtas. Da vil nok JSU ha mer å si. 

Sakene som var nå, var ikke så relevante.  

 

Vedtak: Orientering til etterretning 

 

S 18/H21  Orientering fra Studentparlamentet 

Hørt lite fra dem. Samskipnaden har utlyst stilling om studentlivlos, med fokus på 

studentforeninger.  

Utenom det har de bare sendt e-post om frist for å søke om midler fra 

semesteravgiftsfordelingen  

 

Vedtak: Orientering tas til etterretning 

 

S 19/H21  Orientering fra tillitsvalgtsansvarlig 

Alle tillitsvalgte er valgt inn. Skal være med på seminaret i helga, med unntak av to. Tillitsvalgt fra 

LLM og den eksterne fakultetsstyrerepresentanten skal også være med. Vi skal fortelle om JSU, 

lære opp tillitsvalgte. Vi skal også bli kjent og sosialisere.  

Vi kan tenke over gode/dårlige scenarioer med tillitsvalgte og studenter, som kan bidra til å gi 

tips og veiledning. Vi må også tenke over hvordan vi kan få til et godt samarbeid med de 

tillitsvalgte og studentene, og de tillitsvalgte og oss.  

Tenk gjennom hva vi gjør i JSU. Hvordan knytte vervene opp mot tillitsvalgtes oppgaver.  

 

Vedtak: Orientering tas til etterretning 
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Nye saker: 

S 20/H21  Allmøte høsten 2021 

Forslag til dato: Onsdag 27. oktober kl. 14.15-16.00.  

Studenter kan ta opp saker. Orientering om hva vi har jobbet med.  

Budsjett og foreløpig regnskap presenteres.  

Kontakt med Ola Eide om å legge Allmøte inn i kalenderen.  

 

Vedtak: Dato for allmøte blir 27.oktober kl. 14.15 til 16.00 

 

 

S 21/H21  Retningslinjer for tildeling av studentmidler 

Ønsker å prioritere studentaktivitet.  

Endringer i retningslinjer?  

- Ordlyd nå: Faglig og/eller sosialt 

o Forslag til nytt: faglig eller sosialt formål 

- Tenker at det er greit å åpne opp for rent sosiale formål. Men hvis andre organisasjoner 

gir midler til slike typer aktiviteter (eks julebord) er det mer nærliggende at de innvilger 

det. 

- Må vurderes om vi skal ha forbehold om at det må være åpent for hele avdelingen, for å 

unngå å ekskludere noen.  

- Oppmuntre avdelingene til å ha sosialkomite, som kan søke om midler til sosiale 

aktiviteter for avdelingen.  

 

Vedtak: Ordlyden i retningslinjer for tildeling av studentmidler § 2 bokstav b endres til at det kan 

bevilges midler til Sosiale og faglige formål  

S 22/H21  Eventuelle saker 

Charlotte har kjøpt inn kopper, bestikk og vaskemiddel til kjøkkenet.  

 

Oda ønsker å ha juss-pust arrangementer i høst, men må først høre om retningslinjer for 

studentaktivitet på campus på lunsjmøte mandag 13. september.  

 

Møtet avsluttes kl. 15.17 


