
 

 

 

Innkalling til møte i Juridisk Studentutvalg   
JSU-kontoret 21/3-2017, klokken 17:15 

Valg av referent Anders Rønningen   

Godkjenning av referat OK 

Godkjenning av innkalling OK 

Godkjenning av dagsorden OK 

Til stede: Maria, Andreas, Vegard, Simen, Elias, Arne, Anders, Mads.  

Sak 52/V17 Promotering frem mot allmøte (D/V) 

v/ Kelly 

Kelly ønsker innspill hvordan dette skal gjøres. Utovervendt presentasjon, hver mandag 

fremover blir det en presentasjon av et utvalgsmedlem med de mest relevante utad først. Det 

åpnes for muligheten til å ta bilder forskjellige steder.  

Sak 53/V17 Oppslutning JSU og arbeid utad (D) 

v/ Halvard (og Arne) 

Kommentarer til vedlegget ble ført inn i revidert dokument.  

Allmøte. Festen erstattes med kosekveld med servering til 23 istedenfor. Dette blir betraktelig 

enklere og krever mindre planlegging og koordinering med Frokostkjellern. 2 ganger 

drikkebong på allmøte tas til vurdering med halv pris på øl fra kl. 22-23, som må løses med 

frokostkjellern. Maria og Elias har ansvar for dette, Andreas bidrar.  

Sak 54/V17 Studentrepresentant arbeidsgruppe valgemneportefølje (O/V) 

v/ Mads og Thea 

Verv 3 innstilles (Kari) på dette grunnet tilknytning til verv.  

Sak 55/V17 Fagrådsfinpuss (O) 



 

 

v/ Mads 

Dette ble løst tidligere idag. Fagrådetshelgen ble gjennomgått, kommer ut skriv.  

Sak 56/V17 Vedtekter (O/D) 

v/ Mads 

Alle vedtektene skal skrives om før allmøte. Forenkling står sentralt. Mads har ansvar for 

revisjon og sender utkast. 

Sak 57/V17 Doms- og kjennelsessamlinger 

v/ Mads og Simen 

Alle skatterettssamlingene er klare til å lages. Fjerde studieår er under arbeid (sendt ut til 

faglærere), satser på at dette skal være klart til høsten. Utredes også om revidering av første 

studieår.  

Sak 58/V17 Støtte fra JSS (V) 

v/ Andreas 

JSU skal komme med en anbefaling blant søkerne til JSS. Det er kun 3500 kroner som skal 

deles ut grunnet lav rente. Det innstilles mot 10 000 til Wadahl og 2000 til Tuba. Dette med 

utvidelse med egne midler fra JSU:  

Sak 59/V17 March for science- midler fra forskningsrådet (D) 

v/ Maria 

Hvordan få dette tilpasset mot vårt fakultet? Dette ble ikke tatt til følge, da dette ikke passer 

helt til JSUs formål.  

Sak 60/V17 Arbeidsutvalg for undervisningsrom og lesesalsplasser (O) 

v/ Arne 

Pultplassering i undervisningsrom, utforming av lesesalsplasser, kollokvierom, antall åpne 

arealer. JSU må ta en stilling til omgjøring av oppsatt kollokvierom til åpne sofagrupper. Vil 



 

 

doble antall grupper, men det ble problematisert rundt støy og plass.  

Utforming av undervisningsrom. Rettssalsperspektivet ble positivt mottatt i utvalget.  

Kommer utkast på lesesaler. Søker litt forskjellig utforming. Utvalget stilte seg noe negativ til 

dette. Utvalget vil ha skille og størst mulig plasser, men heller variere utformingen ellers.   

Eventuelt 

Kodifisering av gjeldende regler; som klar hovedregel skal alle saker vedrørende sekretariatet 

og dets drift gå gjennom økonomiansvarlig. I særlige tilfeller kan det enkelte utvalgsmedlem, 

som har ansvar for saksområdet, gi nødvendige instrukser.  

 4 mot 2 stemte for ”klar”.  

Orientering om gruppe for digitale hjelpemidler ved Maria. Rettsdata hadde presentasjon av 

deres alternativ. Det ble tatt opp saker som utvalget hadde problematisert. 

Merknader/henvisning som idag (reglement) med begrensning i antall dommer (faglærere) 

ble presentet som et sterkt ønske fra utvalget. Vi kommer til å stille med ekstra medlem i 

denne gruppen for større slagkraft.  

Møtet hevet: 21.00 


