
 

  

Juridisk Studentutvalg Tromsø 
v/ Det juridiske fakultet 

UiT, Norges Arktiske Universitet 
9037 Tromsø 

Org.nr 992 742 208 

Styremøtereferat 
 

Dato: 13.08.21 klokken 14.15      

Sted: Zoom – https://uit.zoom.us/j/66456481477  

Møte i: Juridisk Studentutvalg Tromsø 

Møteleder: Simon Christoffersen 

Referent: Julia Johnsen Halsebø 

Møtested: Digitalt via Zoom 

Til stede: Alexander Apeland, Simon Christoffersen, Oda Lauksund Engamo, Anja Fjetland, Julia 

Johnsen Halsebø, Charlotte Voje Heieren og Leykun Thomassen 

Ikke til stede: Ingen 

 

S 1/H21                      Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent. 

  

S 2/H21                      Orientering fra leder 

Simon orienterer om fordelingen av vervene i styret. vervene.  

-       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 

Simon orienterer om saksgangen i styremøtene - noen saker er fast, noen varierer fra gang til 

gang – og om arbeidet i JSU ellers.  

https://uit.zoom.us/j/66456481477
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Pga. Covid-19 kan ikke foreningene delta fysisk på orienterings-/velkomstmøte, men JSU har 

spilt inn video, som har blitt vist på dette møtet.  

 

Det har blitt bestilt bankkort til leder og økonomiansvarlig.  

 

Kristine Korsnes fra fakultetet har sendt mail om hvordan evalueringsarbeidet skal foregå i høst, 

og dette går ut på at de fremdeles skal legge ut link til evalueringen i Canvas. Forskjellen er nå at 

det skal være samme link for alle, slik at man ikke velger feil link til feil forelesnings-

/seminarrekke. De tillitsvalgte oppfordres til å fortsette med fokusgrupper, til forskjell fra 

tidligere metode med evalueringsskjema i avdelingsgruppene på Facebook.  

 

Arbeidet med ansettelse av ny dekan er også iverksatt – Julia orienterer om saksgangen. 

Søknadsperioden går ut 22. august, det er et innstillingsutvalg som jobber med dette og vil jobbe 

med ansettelsen/intervjuer frem til ca. oktober.  

 

Planleggingen av tillitsvalgtseminaret er også i gang – Anja tar opp mer om dette i egen sak. 

  

Oppgaven som referent på styremøtene vil gå på rundgang i styret. 

  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

  

S 3/H21                      Orientering fra økonomiansvarlig 

Leykun informerer om den økonomiske situasjonen. JSU har mye på bok for øyeblikket, og styret 

planlegger å redusere egenkapitalen betydelig. Økonomiansvarlig har ikke fått bankkort ennå, 

men dette er på plass innen kort tid.  

 

Styret diskuterer hvordan foreningsmidlene/arrangementsmidlene kan forvaltes, og hvordan vi 

kan oppfordre studentene til å benytte seg av denne posten. Styret ønsker å redusere 

egenkapitalen, slik at vi ikke sitter på enorme midler. Men det er fortsatt et ønske om å ha nok 

kapital til å drive som vanlig i ett år, dersom støtten vi normalt mottar skulle utebli. .  

Styret diskuterer mulighetene for å klargjøre retningslinjene for å søke om støtte til sosiale 

aktiviteter, og om å gjøre støtteordningen mer tilgjengelig for studentene.  

  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
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S 4/H21                      Orientering fra Fakultetsstyret 

Julia orienterer. Har ikke vært møte i Fakultetsstyret ennå, men skal være et seminar der hun og 

ekstern representant for studentene skal delta. Videre planlegger styret å ta sikte på å ha en mer 

grundig gjennomgang av sakslistene og diskutere disse i forkant av fakultetsstyremøtene. Til sist 

er det et ønske om at alle studentene på fakultetet skal involveres i større grad i arbeidet enn 

tidligere. 

  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

  

S 5/H21                      Orientering fra Studieutvalget 

Leykun orienterer. Det første møtet er 27. august. Ytterligere informasjon kommer etter dette. 

  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

  

 

  

S 6/H21                      Orientering fra tillitsvalgtsansvarlig 

Anja orienterer om planleggingen av tillitsvalgtseminaret og verving av tillitsvalgte på de 

forskjellige avdelingene. Årets tillitsvalgtseminar skal være på Sommarøy, 11.-12. september. Vi 

har lagt info om valg av tillitsvalgte på Canvas allerede, men det foreslås at vi også legger ut info 

på facebook for å nå flere.  Fristen for avbestilling avseminaret er neste helg. Vi burde dermed ha 

valgt alle de tillitsvalgte innen da, slik at vi kan få booket rett antall personer.  I tillegg til styret i 

JSU og de tillitsvalgte, skal også de eksterne studentrepresentantene i Studieutvalget og i 

Fakultetsstyret være med. 

  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

  

S 7/H21                      Mål for JSU og styret i studieåret 2021-2022 

Simon orienterer om hensikten bak å sette mål både for styreperioden og for alle sine verv. Målet 

er å få tydeliggjort arbeidet vårt, og å gi konkrete mål som vi kan følge opp i løpet av året. 



 

  

Juridisk Studentutvalg Tromsø 
v/ Det juridiske fakultet 

UiT, Norges Arktiske Universitet 
9037 Tromsø 

Org.nr 992 742 208 

 

 

Styret har deretter en roundtable på sine verv. 

Leykun ønsker å redusere JSUs egenkapital. Dette skal oppnås gjennom å bruke mer midler på 

hver post, deriblant å fortsette med JussPust, forbedre studiekvaliteten og støtte til sosiale 

arrangementer. 

Julia ønsker å gjøre arbeidet til JSU mer synlig, herunder å vise funksjonene våre, og vår posisjon 

som studentpolitisk organisasjon. Videre vil JSU i felleskap jobbe for å oppdatere vedtektene, 

innholdsmessig, språklig og med å ha engelske oversettelser tilgjengelig. 

Simon ønsker at JSU skal skille seg mer fra de andre linjeforeningene. Dette ved å tydeliggjøre 

hvordan vi jobber, involvere studentene mer i saksgangen i Studieutvalget, Fakuktetsutvalget og 

på lunsjmøtene med fakultetet. Videre ønsker JSU å treffe studentene med hva som er 

problematisk, og hva vi ønsker å gjøre noe med. I tillegg til dette, foreslår Simon å omtale JSU 

som det viktigste studentpolitiske organet på fakultetet, fremfor å omtale JSU som bindeleddet 

mellom fakultetet og studentene. 

 

I starten av hver styreperiode velger styret 3-4 målsetninger som de ønsker å jobbe 

mot.Styret for perioden 2021/2022 har valgt dette som sine overordnede målsetninger: 

 

1. JSUs arbeid som en studentpolitisk organisasjon skal synliggjøres overfor studentene i større 

grad. JSU skal også arbeide forå involvere studentene mer i sitt arbeid. 

 

2. Vedtektene til JSU,  og reglementene skal oppdateres, renskrives og oversettes til engelsk. 

 

3. JSU ønsker å forbedre forutsetningene for samarbeid internt i foreningen, og i relasjon til de 

tillitsvalgte og representanter i fakultetsstyret og studieutvalget.  

4. Fortsette arbeidet mot negativt karakterpress. JSU er svært stolte av Jusspust-kampanjen, og vil 

jobbe videre med kampanjen. 

Mål for styrevervene i perioden 2021/2022: 

Internt ønsker styremedlemmene å oppnå følgende målsetninger i løpet av styreperioden: 
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Simon (Leder) – Utvikle samarbeidet internt i styret, særlig ved å legge opp til samarbeid på tvers 

av verv.  

Julia (Nestleder og fakultetsstyrerepresentant) – Bistå leder som best mulig. Oppdatering av 

vedtektene. Jobbe for å involvere studentene mer i sakene i Fakultetsstyret. 

Oda (Jusspust-ansvarlig og fagrådsansvarlig)  – Arrangere flere arrangement i forbindelse med 

JussPust-kampanjen, helst fysisk. Gi oppdatert informasjon om karakterer og arbeidsgivere, 

særlig andre arbeidsgivere enn de største advokatfirmaene. Jobbe med gjennomføring av fagråd. 

Anja (Tillitsvalgtsansvarlig) – Bedre samholdet mellom de tillitsvalgte og JSU, og løfte de 

tillitsvalgtes posisjon. 

Alexander (Markedsføringsansvarlig og kontorkaptein) – Formidle det vi ønsker å formidle på en 

god måte. Bli mer aktiv på Instagram siden det virker mer tilgjengelig for mange enn facebook.. 

Dele ut kontorplassene uten større katastrofer. 

Leykun (Økonomiansvarlig og representant i studieutvalget)– Redusere egenkapitalen til JSU ved 

å øke pengene JSU bevilger til arrangering av sosiale aktiviteter for studentene. Oppfordre til 

aktiviteter i regi av sosialkomitéer på avdelingene. Involvere studentene mer i sakene i 

Studieutvalget. 

Charlotte (Ansvarlig for fagkritisk rekke, undervisningsprisen og velferdsansvarlig)– Engasjere 

interessante foredragsholdere til Fagkritisk rekke, samtidig som det tydeliggjøres hva Fagkritisk 

rekke er og hvordan det skiller seg fra andre linjeforeninger foredrag..  

Undervisningsprisen skal deles ut på rett vis.  

Det skal kjøpes inn litt mer kjøkkenutstyr til kjøkkenkroken, og kjøkkenkroken skal gjøres mer 

tilgjengelig gjennom dette. 

Vedtak: Styret vedtar målsetningene for 2021/2022  

  

S 8/H21                      Kontorplasser høst 2021 

Alexander orienterer om prosessen bak tildeling av kontorplasser. Søknadsskjema er lagt ut med 

frist førstkommende lørdag, og han skal  fordele plassene snarest mulig. Han satser på 

at  fordelingen kan legges uts i starten av neste uke.  
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Har vært en del forsinkelser knyttet til at vi har mistet plasser på Nordlysobservatoriet, og at det 

har vært litt kluss med plassene på Hus 5 og Øvre Lysthus. Det vurderes å gå tilbake til å ha tre 

kontorplasser på hvert kontor i modulbygget. Nå er det bare to plasser i bruk på hver av 

kontorene som følge av Covid-19 tiltak. å. Må følge retningslinjene og eventuelle endringer. 

  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

  

S 9/H21                      Valg av vara til Fakultetsstyret og til Studieutvalget 

Simon orienterer om valget, og funksjonen til vara. 

 

  

Vedtak:. Anja Fjetland velges som 1. vara i Fakultetsstyret, 

Oda Lauksund Engamo som 2. vara i Fakultetsstyret, Alexander Apeland som 1. vara i 

Studieutvalget og Charlotte Voje Heieren som 2. vara i Studieutvalget. 

  

S 10/H21                    Allmøte høst 2021 

Simon orienterer om arbeidet med planlegging av høstens Allmøte. Tar sikte på et fysisk allmøte i 

løpet av oktober, siden fem av styrets medlemmer vil være i praksis i november. . 

  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

             

Møtet avsluttes 15:27 
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