
 
 

Innkalling til møte i Juridisk Studentutvalg   
JSU-kontoret 7/2-2017, klokken 17:15 

Valg av referent Anders Rønningen   

Godkjenning av referat OK 

Godkjenning av innkalling OK 

Godkjenning av dagsorden OK 

Til stede: Simen, Andreas, Kari, Mads (møteleder), Thea, Anders, Roza 

Sak 17/V17 Status nytt bygg (O) 

v/ Arne 

- Grunnet forfall tas dette opp neste møte istedenfor. Korrespondanse (eventuelt 

møte) i løpet av uken om informasjon vedrørende nytt bygg (Arne og Vegard). 

Dette grunnet møte med prosjektledere neste uke.  

Sak 18/V17 Informasjon lesesaler (D) 

v/ Roza 

- Advarsel om rydding av bokskaprom og lesesaler da det har kommet klager på 

dette. Simen snakker med biblioteket om dette også.  

Sak 19/V17 PMR (O) 

v/ Mads og Thea 

- Sammensetning og fagretninger på 2 avdeling ble diskutert og vedtatt 

(menneskerettigheter (til 2111), EØS-rett (til 2211), Miljørett (deler til 1211)). 

Det skal foretas justeringer fra vår 2018.  

- Folkeretten får obligatorisk prosedyrekonkurranse (2111, gjennomført fra vår 

2018). Blir flere vurderingssituasjoner for dette semesteret.  



 
- Mal for sensorveiledning ble diskutert, men ingenting vedtatt.  

Sak 20/V17 Vaffel-fredag (O) 

v/ Anders på vegne av Halvard 

- Resepsjonen er satt på å finne rom til steking og organisering.  

Eventuelt 

- Logoarbeidet og mal er ferdig, nettsider blir overført i morgen. Implementering 

og overføring må iverksettes (Andreas hadde et godt innspill om slipp og tar 

ansvar på dette). Det viktigste er å endre alle logoer rundt på fakultetet. Slippet 

blir 1 mars. Det blir dugnad i resepsjonen før 1 mars (utvalgsmedlemmer og 

ansatte i ekspedisjonen).  

o Hva som må gjøres i resepsjonen avtales neste uke. Kelly inviteres til 

dette møtet for diskusjon. Andreas snakker med Kelly vedrørende bistand 

fra teknisk og bygg.  

o Gensere og nett må fikses til slipp. Andreas sender mail om dette.  

- Dato for bokskapsklipping ble vedtatt endret.  

- Ny printer med riktig fargeutvalg (Andreas, Mads og Kelly sjekker dette).  

o Det utredes også nye datamaskiner (Mads og Andreas). 

- Fagråd: Utvalget innstiller på datoer 10-12 mars, alternativt 24-26 mars (Mads 

ordner dette til neste møte).  

- Rådet for institutt for offentlig rett trenger et medlem i tillegg til Simen. Thea 

gjør dette.  

- Menneskerettighetsprisen: få nominasjoner, utvalget oppfordres til å melde inn 

hvis de kommer på noe 

- LIMU: skal jobbe med likestilling osv. Nynorsk er på lista etter pådriv fra Kari.  

- Thea skriver førsteutkast til høring i utkastet.  

- Samarbeid om jusspust med Bergen 

Møtet ble hevet 18.36 


