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Formalia: 
Valg av referent: Anders Rønningen   
Godkjenning av referat OK 
Godkjenning av innkalling OK 
Godkjenning av dagsorden OK 

Til stede: Thea, Kari, Vegard, Mads, Andreas, Elias, Maria, Arne,  

Sak 76 / V2017 Spørretime 
v/ Mads og Thea 
Sak fra forrige møte om hvordan man skal trekke flere til spørretimene ved fakultetet. Forslag om å promotere 
hvem av de vitenskapelige ansatte som kommer når. Plakater som promoterer og forklarer hva det er. Beskjed 
på semestersidene og facebook.  

Sak 77 / V2017 Vedtekter 
v/ Mads 
Vedtektene er under arbeid. Lesesalsplasser er i hovedsaker videreført, kun med endring for utvalgte grupper. 
Bokskap er ikke helt klart enda, hvor det ble vurdert om dagene for reservasjon og nye skap skal sammenfalle 
eller fordeles på to dager (bokskap og lesesalsplasser). Økonomireglene er ganske klare, gebyrene er hevet. 
Det som gjenstår er valg og arbeidsoppgaver til JSU i størst grad. Dette skal alt drøftes og vedtas endelig på 
allmøte.  

Sak 78 / V2017 Valg studentparlamentet 
v/ Maria 
Maria har fått mange henvendelser om facebookpromotering. Valgomat, diverse filmer, tekster, men 
kapasiteten er noe stor på mediene til JSU allerede, hvilket setter begrensninger på promoteringen. 4 mot 3 
gikk for en facebookpost neste uke (2 frastod fra å stemme).  

Sak 79 / V2017 Digitale hjelpemidler (O/D) 
v/ Maria 
Det er prøveprosjekt i Bergen til høsten på dette (pengekravsrett). Faglærerne er enige med JSU om en 
videreføring av dagens ordning. Innfasing er utsatt til neste gang. De kom frem til en mellomløsning med en 
liste, hvor alle hjelpemidler er tilgjengelige men med et utvalg kilder som er essensen for fag/oppgave. 
Utvalget stilte seg negativt til å ha muligheter for selvskrevne tegn. Det er åpen dag på Silurveien 25. april 
klokken 10-12. Alle forslag sendes til Maria på mail.  

Sak 80 / V2017 Allmøte (D/V) 
v/ Mads 
Det blir ikke noen samling førstkommende torsdag. Maria 
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hører om rom slik at dette forhåpentligvis er klart førstkommende torsdag. Det foreslås tirsdag 16. mai. 
Plakater og event må lages fortest mulig etter rombestilling. Forslag på trykkeriet på Blindern, Kari sjekker 
dette.  

Sak 81 / V2017 Ny logo på varer til ekspedisjonen (D) 
v/ Simen 
Alt nytt bestilles i logo, men alt eksisterende materiell bestilles først.  

Eventuelt 
Jusspustkampanje: Kick-off samtidig med Bergen. Tromsø skal ikke være med dette semesteret.  

Møtet hevet 18.27 

 

 


