
 
 
 

Innkalling til møte i Juridisk Studentutvalg   
JSU-kontoret 13/2-2017 klokken 17:15 

Valg av referent Anders Rønningen   

Godkjenning av referat OK 

Godkjenning av innkalling OK 

Godkjenning av dagsorden OK 

Til stede: Mads, Thea, Simen, Halvard, Arne, Anders, Roza, Vegard, Maria, Elias 

Sak 21/V17 Pristak for merch (D) 

v/ Andreas 

Denne saken samordnes under sak 23 grunnet fravær av Andreas.  

Sak 22/V17 Fagråd (D) 

v/ Elias 

- Tromsø er innstilt på 24-26 mars (men det er ikke innsendt saker). Elias purrer 

på Bergen.  

- Saker til fagrådet må inn etterhvert da fristen for dette går ut etterhvert.  

Sak 23/V17 Arbeid med implementering av logo (O/D/V) 

v/ Mads 

- Word malen er innenfor kontrakten, denne er på vei.  

o Vi får ekstern hjelp til å produsere maler og lignende samt nettsiden og 

nettbutikk.   

- Ekspedisjonen tar kontakt med teknisk og bygg for utredning om hva som kan 

gjøres (både bygg og møbelmessig). Kelly tar ansvar for dette.  



 
- Det utredes hvilke klesplagg som skal bestilles for ekspedisjon og utvalget. 

Beslutning på dette tas ila onsdag 15 februar. T-skjorter, antrekk til ekspedisjon 

og handlenett er prioritet (Mads, Halvard, Andreas, Elias og Maria(leder)).  

o Komiteen har fullmakt til å ordne tilbehør på vegne av utvalget.  

- Kelly sender en utredning om hvordan ekspedisjonen skal se ut (denne stenger 

24-28 februar). Anders sender mail om dette. Det skal ikke være ansatte disse 

dagene.  

Sak 24/V17 Nytt Bygg (O/D) 

v/ Arne 

- Arne har vært på møte fredag, skal sammen med Vegard i morgen tirsdag. 900 

lesesalsplasser (ganske satt), 120 flexplasser (aula, rundt denne ligger disse). 

Akademika, kommer ikke med i nytt bygg. Kun utleiedel av biblioteket kommer 

til nytt bygg. 2300 bokskap.  

- Plass til studentforeningene blir en prioritet for møtet (har antydet at stua kan 

brukes), kun åtte dataplasser i det nye bygget. Forhøre oss med 

foreningslederne hva disse trenger. Vegard og Arne arrangerer et møte i løpet av 

denne uken med studentforeningene.  

- JSU om muligheter for bedre plasseffektivitet vedrørende kollokvierom (her er 

det påvirkningsmuligheter). 

- Alle undervisningslokaler forblir det samme ved urbygningen og midtbygningen.  

- Ta forbindelse med andre utvalg ved fakultetet for å involvere disse i prosessen 

(Arne og Vegard).  

Eventuelt 

- Det er sendt forslag til innstilling (fakultetet vil nominere for 

karakterpresskampanjen) (Ved Mads og Thea).  

- Thea har en forespørsel om eget fakultetsliste (Karl-Johans-liste). Kan eventuelt 

oppfordre til dette på facebook. 



 
- Pensumlistene er litt rotete. Ønskelig at dette blir standardisert. (PMR ved Mads 

og Thea). Dette blir tatt opp på neste møte.  

o Eksempelvis linker til artikler.  

- Klageinstanser må det informeres om til studentene.  

Møte avsluttet klokka 18.30.  


