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Innkalling til møte i Juridisk Studentutvalg   
JSU-kontoret 31/1-2017, klokken 17:15 

Valg av referent Anders Rønningen   

Godkjenning av referat OK 

Godkjenning av innkalling OK 

Godkjenning av dagsorden OK 

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

Sak 10/V17 E-poster/Webhuset (D) 

v/ Samtlige (Anders) 

Oppretter e-post for de som ønsker det. Disse sender mail til Anders, enten hvis de 

ønsker en privat e-postadresse eller til vervet.  

Sak 11/V17 Overlappingsmiddag (O) 

v/ samtlige (Anders) 

Datoen er fastsatt til mandag 13 februar. Elias sender ut melding til det forrige 

utvalget. Anders ringer restaurant og ber om faktura.  

Sak 12/V17 Fagråd (D) 

v/ Samtlige (Mads) 

Forslag til sosiale aktiviteter og faglige diskusjoner som vil tas til diskusjon neste gang.  

Sak 13/V17 Bokskapsklipping (V) 

v/ Mads og Roza 

Dato for bokskapklipping er fastsatt. Dette blir sendt ut i god tid.  
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Sak 14/V17 Allmøte/etterfest (D) 

v/ samtlige 

Dato for allmøte/etterfest er fastsatt til 20. april. Dette såfremt JSU får disponere 

frokostkjelleren, hvis ikke blir det 19. april. Utvalget tenker på hvordan dette skal 

gjennomføres til neste møte.  

Sak 15/V17 Besøk av Steinkjer VGS (D) 

v/ samtlige (Mads) 

En rettskildelære ved Steinkjer VGS har en tradisjon for å komme på årlig Oslotur. 

Fredag 7 april (13-15.30) ønsker de en liten omvisning på fakultetet samt et foredrag 

om universitetet. Thea, Vegard og Anders viste interesse for ansvar for dette videre.  

Sak 16/V17 Tiltak for oppslutning (V) (se vedlegg!) 

v/ Halvard 

1. Publisere fanesaker og avgjørelser 

a. Det utredes om noen av tiltakene kan gjøres av sekretærene (Halvard og 

Andreas). Dette særlig med tilknytning til nettsiden (dette kan lette 

arbeidsbyrden for utvalget totalt). Aktivitet på nettsiden er noe utvalget vil 

strebe mot.  

b. Etter ominnredning på kontoret, vil det være enklere å vurdere hva som 

kan informeres om. Ellers må elementær informasjon alltid være 

tilgjengelig 

2. Nye studenter på universitetet 

a. Handlenett på fadderuke med informasjon vurderes til neste gang. 

3. Informasjon om JSU 

a. Kommer nye roll-ups. Viktig å gå spredd informasjon (eksponering). All ny 

informasjon må ha ny profil.  

b. Bokmerke i domsamlingen med litt informasjon. Utvalget var positive til 

dette.  



 

Side 3 av 4 
 

4. Behandling av enkeltsaker 

a. Ofte stilte spørsmål samt de hovedpunktene vi jobber med på enhver tid 

på nettsiden.  

5. Informasjonsmøte 

a. Fellesmøte for studentene etter informasjonsmøte om nytt bygg. Hadde 

stor suksess på dette i forbindelse med 3-2 ordningen. Samarbeid med 

foreningene i å fronte dette, med JSU som felles holdepunkt.  

b. Møte med byggansvarlige – møte med foreningene – fellesmøte på 

frokostkjelleren (nytt bygg tar ansvar for dette) 

6. Forutsigbarhet 

a. Årshjul med generell informasjon  

b. Plan for oppdatering av hjelpemidler blir vanskelig å gjennomføre.  

7. Stud.jur./pacta 

a. Ta forbindelse med tidsskrivene for å få fast spalteplass (Halvard) 

8. Info om eksamen 

a. Særlig i forbindelse med eksamensvakter (utlyse?)  

b. Formidle info om hjelpemidlerinnarbeidelser, utvalget stiller seg bak dette.  

c. Hilsen fra leder, kan kombineres med nyhetsbrev i forbindelse med nye 

nettsider 

9. Gavekort til JSU-resepsjonen 

a. Halvard får Kelly til å utrede dette.  

10.  Årsrapport 

a. Det blir semesterrapport (Halvard) 

11. Film om JSU 

a. Kari tar forbindelse med sin kontakt for å få noen innspill.  

b. Utvalget velger å ikke prioritere dette.  

12. Vaffel-fredag 

a. Utredning av stekeprossessen delegeres til resepsjonen (Halvard) 

 

Eventuelt 
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- Administrasjonslunsj er under arbeid. Anders og Simen har tatt over ansvaret for 

dette.  

- Thea og Mads drar på samtale med den ene rektorkandidaten.  


