
 
 
 

Innkalling til møte i Juridisk Studentutvalg   
JSU-kontoret 14/3-2017, klokken 17:15 

Valg av referent Anders Rønningen   

Godkjenning av referat OK 

Godkjenning av innkalling OK 

Godkjenning av dagsorden OK 

Til stede: Thea, Arne, Elias, Maria, Mads, Halard, Andreas, Simen, Kari, Roza og Anders 

Sak 46/V17 Lesesalsplasser (D) 

v/ Arne 

Arne skal på møte i arbeidsgruppe fredag. Utvalget ønsker å forhøre seg om dette.  

Lesesaler: Skillevegger, lysskjerming, tilstrekkelig pultflate, ikke for store, ventilasjon 

og plassering av varmekilder, knagger til å henge jakker, strømuttak, evaluering pc 

(fast/bærbar) og eventuelle ikke-pc. 

Kollokvierom: lys, elektronisk booking, mange av de samme tingene som over. 

Forhøre om undervisningsrom kan gjøres om til lesesalsplasser i utvalgte tidsrom. 

Lysregulering. Vil fortsatt kunne tilby faste lesesalsplasser (men revurdering av hvem 

som får dette, men master og særskilt prioriteres). Forhøre om åpne leseplasser kan 

gjøres om til sittegrupper for sosiale lag og kollokviering.   

Formøte for studentforeningene før møte med fakultetet vedrørende nytt bygg; Arne 

foreslår to aktuelle datoer. Dette må være innen 3. april.  

Det må også være et møte med alle studenter vedrørende nytt bygg.  



 
Sak 47/V17 Hjelpemiddel skatterett (D) 

v/ Simen 

Kommet et ønske fra studenter om å lage et midlertidig hefte. Dette kan ikke tas til 

følge. Dette er både upraktisk og utfordrer likhetshensynet til eksamen.  

Sak 48/V17 Språknormering (O) 

v/ Mads 

Denne fonten må brukes. Dette ligger i designmanualen. Maler må legges inn på PCen 

eller sendes ut. Ha et fargebibliotek (tre fargene), som er enkle å finne.  

Roll-ups lages i løpet av uka. Annet merch er på vei.  

Nettbutikken er snart endelig klar. Butikken er nå operativ.  

Sak 49/V17 Fagråd (O) 

v/ Mads 

Der er fremdeles ikke sendt inn saker fra Bergen og Tromsø. Saker kommer fra Bergen 

torsdag.  

Sak 50/V17 JSU-fest/allmøte (DV) 

v/ Roza  

Arrangement lages om noe tid.  

Sak 51/V17 Ny eksamenssituasjon 

Det ble problematisert den nye eksamenssituasjonen med overføring til nye 

eksamenslokaler og digitale hjelpemidler. Hvordan skal hverdagen og 

eksamenssituasjonen blir for fremtidige studenter?  

Vi kommer trolig ikke utenom digitale hjelpemidler en gang i fremtiden.  



 
Vi vil ha noe som domsamlinger, bare digitalt. Dette grunnet press, mengde arbeid og 

lignende.  

Eventuelt 

Førstkommende vaffelfredag flyttes til fredag 24 mars.  

Makuleringsmaskin og makuleringsmaskin; tas til følge.  

Det er kommet inn forslag om retningslinjer for lesesalsplasser i vedtektene. Dette er 

vedtak. 

Det er vedtatt mulighet for at nynorsk kan nyttes ved kommunikasjon utad i fremtiden.  

Møtet heves klokken 19.10  

 


