
 
 

Innkalling til møte i Juridisk Studentutvalg   
JSU-kontoret 24. Januar 2017, klokken 17:15 

Valg av referent Andreas Dysthe   

Godkjenning av referat OK 

Godkjenning av innkalling OK 

Godkjenning av dagsorden OK 

Tilstede: Maria, Elias, Andreas, Vegard, Halvard, Anders L, Anders R, Gundersen, Thea, 

Roza, Kari 

Sak 04/V17 Hjelpemidler til eksamen(D) 

v/ samtlige 

Gjelder hjelpemidler til skatterett. Ekspedisjonen har solgt skattevedtak for 2016, selv 

om det er kommet nye vedtak. Vi må ha noen til å sette sammen det oppdaterte. 

Sende mail til faglærer om man er interessert i en domsamling. Sekretærene får i 

oppgave å lage det nye skattevedtaket for 2017. Gundersen tar kontakt med faglærere 

for å utarbeide domsamling.  

 

Sak 05/V17 Overlappingsmiddag(V) 

v/ samtlige 

Lederen for internkommunikasjon lager doodle for å finne en dag som passer for alle.  

Sak 06/V17 Logo(V) 

v/samtlige 

Utvalget går inn for den logoen med tre litt lengre søyleben enn den opprinnelige 

versjonen.  

Implementering og logolansering. Åpningsfest på frokostkjelleren.  

8-4 stemmer 



 

Sak 07/V17 Oppslutningstiltak – Eksternkommunikasjon 

v/Halvard 

Utvalget tar med listen hjem for å komme med tilbakemeldinger og  

Allmøte: Enstemmig vedtatt 6. april.  

Endring av vedtekt: Enstemmig vedtatt at vedtekt 1.3.7 skal vurderes endres på 

allmøte til å i større grad aktivisere deltakerne.  

Vaffelfredag: Halvard utreder hvor vi kan ha dette. Det vedtas at det skal være 

annenhver uke. Tidspunktet blir 11:30 – 13:00. Kelly kjøper vaffeljern.  

Ekspedisjonen: De kommer med et forslag på hvordan det bør se ut der oppe.  

Sak 08/V17 Nytt bygg – foreningslokaler 

v/Simen 

 Anders og Vegard sender mail ang. mer informasjon om det nye bygget, herunder 

bokskap, kollokvierom osv.  

Sak 09/V17 Fagråd 

v/samtlige 

Elias sender mail til fagrådsansvarlig i Tromsø. Ønskelig for JSU Oslo er siste helg 

februar eller andre helgen i mars.  

Eventuelt 

Situasjonen i ekspedisjonen: Orientering om situasjonen i ekspedisjonen. Det blir ny 

ansatt.  

Serveringsted Domus Nova: Det er et varmt hjemmelaget måltid vi er interessert i. Det 

må være billig nok for studenter.  

Fullmakt for reservasjon: Vi åpner opp for å ha åpen lenger èn dag til dette 

semesteret. Ellers blir reglene som før, med særskilt grunnlag.  



 

Skrive 3 setninger om seg selv til ekspedisjonen: Man skriver om en annen i utvalget.  

Introduksjonsvideo: Utsettes til logoen er i boks.  

 

Godkjenning Anders Rønningen 25.01.2017 

 

 


