
 
 
 

Innkalling til møte i Juridisk Studentutvalg   
JSU-kontoret 21/2-2017, klokken 17:15 

Valg av referent Anders Rønningen   

Godkjenning av referat OK 

Godkjenning av innkalling OK 

Godkjenning av dagsorden OK 

Til stede: Anders, Thea, Kari, Andreas, Maria, Halvard, Arne, Roza, Simen 

Sak 25/V17 Ny kampanje (D) Øke deltakelse på kurs- kjønnsproblem? 

v/ Thea 

- Inspirasjon fra sampol i Bergen. Det er et inntrykk at jenter ikke deltar nok i 

kursundervisningen, men innvendes at passivitet generelt er en utfordring. Er 

kanskje et miljøproblem enn et kjønnsproblem. Gjøre noe for å senke terskelen 

for deltakelse (eksempelvis informere forelesere om tendensen, bevisstgjøring- 

ikke tvang på noe vis). 

o En påminnelse på facebook i første omgang (Kari og Thea tar dette). 

o Kari og Thea intervjuer relevante personer til neste møte.  

Sak 26/V17 Besøkstidsordningen (D) 

v/ Halvard 

- En del av de fakultetsansatte er positive til initiativet, men en del kritiserer at 

ordningen kan endres. Det er kommet opp spørsmål om JSU har en oppfatning 

av dagens ordning, med mulighet om flytende ordning.  

o Praksisen er variert slik den idag foreligger.  

o Legge inn trefftider inn i studentenes kalender på mine sider for å gjøre 

dette mer tilgjengelig var et forslag.  



 
o Foreløpig foreslår utvalget å fortsette ordningen, men å gjøre ordningen 

mer tilgjengelig.  

§ Kom et forslag fra noen ansatte om å ha flere spørretimer som et 

mulig tilskudd/alternativ.  

Sak 27/V17 Møte i instituttråd for Institutt for Privatrett (O,D) 

v/ Simen 

- Seminar 30-31 mai på Tjøme, to-tre stykker. Maria, Simen og Thea innstilles 

som deltakere. Arrangementet er ikke helt spikret, men utvalget stilte seg 

positive til dette.  

Sak 28/V17 Utfordringer kombinasjon master (60-poeng) og manglende 

valgfag 

v/ Simen 

- Simen fikk en henvendelse fra en student 

o Får per dagens ordning ingen valgfag på masternivå. Kan dermed ikke 

skrive ettårig master, med vekttallsreduserer utvekslingen og legger det til 

fjerde året. 

o Det tas videre til PMR, Simen sender mail til Mads og Thea.  

Eventuelt 

- Oppslagsdokumenter vedrørende miljø på lesesaler og bokskapsrom generelt 

v/Roza 

o Det ble drøftet forslag, og utarbeides dokumenter til neste uke for å henge 

opp.  

o En datafri lesesal gjøres om jf. vedtektene. Vedtatt 2 etasje på Media.  

o Lapper til dette: trefftider, bokskapsrom, datalesesal, pauserom, miljø på 

lesesal generelt. Det åpnes for flere forslag internt.  

- Referat fra møte om digitale hjelpemidler sendes til alle fra Maria dersom 

informasjonen tillater det. Eventuelt sensureres noe. 



 
- Det oppfordres til å nominere folk til menneskerettighetsprisen.  

- Vaffelfredag 

o Eiendomsavdelingen har gitt inntrykk om at dette vanskelig lar seg gjøre.  

§ Det utredes om man kan steke utenfor.  

- Kelly har foreslått å lage profiler. Det trengs noen til å ta bilder, eksempelvis før 

det skal klippes.  

o Ekspedisjonen (ved Kelly) får undervisning sammen med Andreas om bruk 

av nettsiden. Andreas tar kommunikasjonen.  

- Profileringsartikler (V) ved Andreas (enstemmig vedtatt).  

o T-skjorte 1  

o Pique 1  

o Handlenett 

o Pastillesker 

o Penner 

o Stressballer 

o Drikkeflaske 

- Orientering om nytt bygg 

o Kun CF og Elsa som møtte opp på orientering. Disse følges opp med behov 

sett mot dagens virksomhet. En del andre har ordnet egne avtaler.  

- Komiteen nedsatt sist tar ansvar for ekspedisjonen.  

Møtet ble hevet klokken 18.37.  


