
 
 
 

Innkalling til møte i Juridisk Studentutvalg   
JSU-kontoret 27/2-2017, klokken 17:15 (husk møte med nytt bygg 15.30) 

Valg av referent Anders Rønningen   

Godkjenning av referat OK 

Godkjenning av innkalling OK 

Godkjenning av dagsorden OK 

Til stede: Thea, Maria, Mads, Andreas, Elias, Roza, Halvard, Simen, Vegard, Arne, Anders 

Sak 29/V17 Fagråd (OD ?) 

v/ Mads 

Status: 24-26 mars er satt dato. NSO sender noen representanter i henhold til tradisjon 

Hvilke saker som skal behandles på fagrådet må være klart til neste gang.  

Sak 30/V17 Engelsk valgemne, stor oppgave og utveksling (v) 

v/ Mads og Simen 

Karakteren vil uansett komme med på utskriften, men ikke kunne trekke snittet den 

ene eller andre veien.  

Gi tilbakemelding til fakultetet om at denne problemstillingen må tydeliggjøres. En 

redegjørelse for krav. Dette er allerede videresendt til infosenteret.  

Sak 31/V17 Logo (OD ?) 

v/ Mads 

Implementering og status: 

Lansering idag. Torsdag formiddag er det muligheter for nærmere utforming.  



 
Produkter er under arbeid.  

Det bestilles trykk for plakater.  

Sak 32/V17 Forsvarlig saksgang (OD?) 

v/ Mads 

Denne utgår. Flinkere til å bruke grupper i sosiale medier for å samle trådene. Sende en 

liten tekst med saker til dagsorden.  

Sak 33/V17 Sending av domsamlinger folkeuniversitetet (D?) 

v/ Simen 

Skal ikke finansiere overskudd hos kommersielle aktører. Simen forhører seg hva som 

skal gjøres med dem, dette avgjør pris. Nettbutikken går opp om litt (trolig innen neste 

uke). At prisen skal justeres til kommersielle aktører må formidles til ekspeditørene.  

Sak 34/V17 Besøkstidordning (O) 

v/ Halvard 

Det foreligger ingen besøkstidsaker enda.  

Sak 35/V17 Vaffelfredag (O) 

v/ Halvard 

Det blir vafler da dette skal stekes i bakgården på DA. Halvard steker første gangen. 

Det kjøpes to vaffeljern (Halvard).  

Sak 36/V17 Tekst i Stud.Jur/Pacta (OD?) 

v/ Halvard 

Arne blir en foregangsfigur her. Korte tekster så ofte som mulig. De som sitter på 

ansvarsområder leverer noe fra sitt respektive område.  



 
Eventuelt 

Fotografi v/Halvard 

- Kan låne en fotograf (evt. Arne) for enkeltbilder. Det må også tas et fellesbilde 

(både med og uten sekretærer).  

Det skal være stor S i Juridisk Studentutvalg 

Det er sendt bestilling på bokmerke ved Halvard.  

Førstelinje arbeidsgruppe v/Arne 

- Arne sitter som utgangspunkt, med tett forbindelse med sekretærene.  

Ny ansettelse v/ Andreas 

- Det må ansettes en ny i ekspedisjonen. Andreas tar ansvar for dette.  

Fakultetsstyret v/ Mads og Maria 

- Skal ta opp alternative lesesaler på fakultetsstyret.  

- Ny leder for senter for norsk senter for menneskerettigheter. Skal vedkommende 

være nødt til å ha juridisk bakgrunn?  

- Vil en som er utdannet med juridisk kompetanse priotirere juridiske saker som 

kommer (de juridiske) studentene og fakultetet til gode (D) 

Møtet avsluttet: 18.00 


