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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, Simen, Mads, Arne, Maria, Anders, Elias 

Sak 82 / V2017 Møte med studieseksjon og studieårsansvarlig (D/V) 
v/ Mads 
Spre informasjon på facebook om dette. Det er noe sent for inneværende semester, men neste semester er en 
mulighet. Det var dårlig oppmøte på referansegruppene som har utløst dette. Post om spørretimene.  

Sak 83 / V2017 Doms- og kjennelsesamlinger (D) 
v/ Simen 
Tillatelse fra lovdata, nye oppgavesamlinger og bestilling, oversikt på nettsidene, svar på henvendelse 
(JUS4211). Dette ble løst og er ikke nødvendig referatført. Simen svarer på henvendelsene i tråd med tidligere 
referat, ventet på svar fra Hjelmeng i stud.jur.  

Sak 84 / V2017 Nytt bygg (O) 
v/ Arne 
Det skjer mye om dagen vedrørende nytt bygg. Fakultetet og vi har begge tall for lesesaler, der fakultetet teller 
hoder og dermed har lavere tall. Det er likevel positiv respons på å gjøre om andre rom til lesesalsplasser i 
eksamensperioden (over 100), der både lys og elektrisitet er prioritert.  

Andre lesesalsplasser er det diskusjon på. Skillevegger, størrelse osv. Spesialplasser blir diskutert i neste møte. 
Arne skal samle inn feedback fra studenter når han får tegninger på dette.  
Det bør kanskje også være tilrettelagt for eventuell eksamen senere. 

Førstelinje: et stort plassproblem, det vil ikke være mulig med ekspedisjon for vår del etter all sannsynlighet. 
Nederst skal det settes opp et sted der booking vil være mulig, med en plass til oss.  
JSU ønsker konkurranseutsetting i det nye bygget. 

Bokskap: det blir 2300 bokskap. Dette må enten være digitalt eller manuelt slik som idag. Det må tenkes nytt 
rundt klipping.  

Sak 85 / V2017 Vedtekter (D) 
v/ Mads 
Det ble særlig drøftet kapittelet om lesesalsplasser, særlig 
reservasjonsbrøken og plasser til utvalgte studentforeningene.  

Referat 
JSU- kontoret 25. april 2017 klokken 17.15 
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Endring av lesesalsplasser; må ha en klausul om at reservasjonene for studenter ved det juridiske fakultet 
samsvarer med retningslinjene for universitetet. 

Vedtektene må være klare i løpet av to uker. Forslag fra andre må komme i løpet av neste uke.  

Sak 86 / V2017 Referat fagråd  
v/ Mads og Anders 
Dette ordner Mads, Elias og Anders.  

Sak 87 / V2017 Nettside 
v/ Mads 
Dugnad på nettside når eksamensperioden er over. Dette avklares nærmere.  

Sak 88 / V2017 Forelesningsvideo, ulike format (D/V?) 
v/ Thea 
Det har kommet forespørsler om kun lydfil, ikke bare video. Elias tar opp dette på møte torsdag.  

Sak 89 / V2017 Stressreduserende tiltak i eksamensperioden (V) 
v/ Thea 
JF har sett på terapihunder. Halvard og Kari ser på dette. JSU betaler halvparten under forutsetning at det 
promoteres felles. Tilbudet må være forbeholdt alle studentene ved fakultetet.  

SIO har tilbud om yoga. Tilbudet kan ikke være for ofte.  

Sak 90 / V2017 Oppslutning om studentdemokratiet m.m. på jussen (D) 
v/ Thea 
Det ble laget post som ble publisert.  

Eventuelt 

Det ble drøftet hvorvidt det skal tas ned reservasjoner som ikke kan gjøres gjeldende. Et alternativ er å 

markere de reservasjonene som trengs.  

Det bestilles nye roll-up’er. Arne lager fil og ordner bestilling dersom det er innenfor rimelig tid.  

Møte hevet: 18.54 


