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Kap. 1 - Allmøtet, utvalgets møter, mm.  

1.1 Juridisk studentutvalgs oppgave  
Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det juridiske 
fakultet ved Universitetet i Oslo. Mellom allmøtene er utvalget øverste politiske organ for 
fakultetets studenter.  

 

1.2 Allmøtet  

 

1.2.1 Allmøtet er øverste politiske organ for fakultetets studenter og fastsetter disse vedtektene.  

 

1.2.2 Juridisk studentutvalg innkaller til ordinært allmøte 1 gang hvert semester. Allmøtet 
innkalles ved oppslag minst 3 uker før møtet finner sted.  
 

1.2.3 Stemmeberettigete og valgbare på allmøtet er de studentene som har betalt 
semesteravgiften ved Universitetet i Oslo og som er registrert som student ved Det juridiske 
fakultet.  
 

1.2.4 Allmøtet holdes for åpne dører, dersom ikke allmøtet vedtar at det skal være lukket. 
Debatt og avstemning om dette skjer for lukkede dører.  
 

1.2.5 Allmøtet skal behandle:  

i) godkjenning av innkalling  

ii) godkjenning av dagsorden  

iii) valg av ordstyrer  
iv) valg av referent 
v) valg av 2 protokollunderskrivere 

vi) valg av valgstyre 

vii) andre saker på dagsordenen, jf. punkt 1.2.5 ii)  
 

1.2.6 Vårsemesterets allmøte skal: 
i) behandle godkjenning av foregående års regnskap etter innstilling fra Juridisk 
studentutvalg. 
ii) organisere valg av 4 medlemmer til Juridisk studentutvalg med funksjonstid fra 01.08 i 
valgåret til 31.07 det påfølgende året. 
iii) organisere valg av 2 medlemmer til Juridisk studentutvalg med funksjonstid fra 01.08 til 

31.12 i valgåret.  
 

 

 

 

 

 
 

VEDTEKTER 
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1.2.7 Høstsemesterets allmøte skal: 
i) behandle en redegjørelse for den økonomiske utviklingen i Juridisk studentutvalg i 
vårsemesteret. Denne legges fram av økonomiansvarlig.  
ii) organisere valg av 2 medlemmer til Juridisk studentutvalg med funksjonstid fra 01.01 til 31.07 
det påfølgende året.  
iii) organisere valg av 4 medlemmer til Juridisk studentutvalg med funksjonstid fra 01.01 til 

31.12 det påfølgende året. Leder av Juridisk studentutvalg sitter ex officio som medlem av 
fakultetsstyret. Den andre representanten velges i henhod til punkt 1.3.3.  
iv) organisere valg av 1 medlem til fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet med funksjonstid fra 
01.01 til 31.12 det påfølgende året. Denne kan ikke være medlem av Juridisk studentutvalg i 
funksjonsperioden. Det skal også velges 1 vararepresentant til fakultetsstyret som fyller de 
samme kravene til valgbarhet som representanten selv.  
v) velge 1 representant til styret for Juridiske studenters stiftelse med funksjonstid fra 01.01 til 
31.12 det påfølgende året. Denne representanten skal ikke være medlem av studentutvalget 

i funksjonsperioden.  
 

1.2.8 Endringer av disse vedtektene krever to tredels flertall og trer i kraft fra den tid allmøtet 

bestemmer. Avholdne eller blanke stemmer teller ikke. Vedtektsendringsforslag skal være 
Juridisk studentutvalg i hende minst 2 uker før allmøtet, og tilgjengelig minst 1 uke før allmøtet 
på Juridisk studentutvalgs hjemmeside og ved oppslag i fakultetets relevante bygninger.  
 

1.2.9 Juridisk studentutvalg gis adgang til å foreta redaksjonelle endringer av disse vedtekter.  
 

1.2.10 
i) Valg etter 1.2.6 og 1.2.7 skjer skriftlig på allmøte. Personvalg med èn kandidat kan avgjøres 
ved akklamasjon. Når det skal velges flere representanter til identiske verv, velges disse ved 
felles avstemning. Det er ikke adgang til å føre opp en kandidat mer enn en gang til samme 
verv. Det kan stemmes på færre kandidater enn det skal velges. Hvis flere personer får like 

mange stemmer blir det omvalg mellom disse. Hvis det er uten betydning at to kandidater har 
fått likt stemmeantall, foretas ikke omvalg. Allmøtet kan enstemmig vedta at valgene holdes 

på annen måte. 
ii) Dersom det ikke stiller nok kandidater på allmøtet organiseres suppleringsvalg av valgstyret, 
jf. punkt 1.2.5 vi). Valgstyret lyser ut vervene, og fastsetter en frist for når kandidatene må 
ha meldt sitt kandidatur, samt dato for valget. Valgstyret må sørge for at kandidatene blir gjort 
kjent for studentene i rimelig tid før valgdatoen. Stemmegivning i suppleringsvalget foregår 

ved urne. Urnevalget skjer ved preferansevalg. 
iii) Stemmegivning etter 1.2.8 skjer ved håndsopprekning. Dersom minst 3 personer krever det 
avholdes skriftlig valg.  
 

1.2.11 Det føres referat fra allmøtet. Referatet skal være tilgjengelig på Juridisk studentutvalgs 
hjemmesider senest ti dager etter allmøtet.  
 

1.2.12 Juridisk studentutvalg innkaller til ekstraordinært allmøte med minst 1 ukes varsel etter 
skriftlig krav fra 
i) minst 4 prosent av de registrerte studentene ved Det juridiske fakultet, 

ii) minst 3 medlemmer av Juridisk studentutvalg eller  
iii) ekskludert medlem av Juridisk studentutvalg, jf. punkt 1.4.6.  
 

1.3 Konstituering av Juridisk studentutvalg  
 

1.3.1 Sittende leder innkaller til konstituerende møte i Juridisk studentutvalg senest 2 uker før 
det konstituerende møtet.  
 

1.3.2 Juridisk studentutvalg velger hvert semester blant sine medlemmer leder, nestleder, 

økonomiansvarlig og eventuelt regnskapsansvarlig, samt representanter til følgende organer: 
i) 2 representanter til PMR ved Det juridiske fakultet. Den ene bør fortrinnsvis velges for 
vårsemesteret og gjenvelges for høstsemesteret, og den andre bør fortrinnsvis velges for 
høstsemesteret og gjenvelges for vårsemesteret. 
ii) 1 representant til forskningsutvalget ved det juridiske fakultet 
iii) 1 representant til likestillingsutvalget ved Det juridiske fakultet. 
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iv) 1 representant til juridisk fagråd, som deltar der sammen med Juridisk studentutvalgs leder. 
v) 1 observatør til nasjonalt fakultetsmøte og juridisk fagmøte. 
vi) 1 representant til Studentparlamentet 
vii) 1 representant til Komitéen for Jusstudentenes menneskerettighetspris  
 

1.3.3 Juridisk studentutvalg fordeler andre oppgaver blant sine medlemmer og velger 

representanter til andre utvalg. Representanter til andre utvalg trenger ikke være medlemmer av 
Juridisk studentutvalg.  
 

1.3.4 Juridisk studentutvalgs valg skjer ved flertallsvalg, dersom ingen av medlemmene krever 
preferansevalg. Hvis flere kandidater oppnår like mange stemmer avholdes omvalg mellom 
disse.  
Ved fortsatt stemmelikhet ved valg av leder, avgjøres valget av ansiennitet i utvalget. Står det 
fortsatt likt, avgjøres valget ved loddtrekning. I tilfelle fortsatt stemmelikhet ved valg til andre 
verv enn leder, avgjøres valget ved loddtrekning.  
 

1.3.5 Leder informerer Det juridiske fakultet og organer ved Universitetet i Oslo om Juridisk 
studentutvalgs konstituering så langt det er nødvendig.  
 

1.3.6 Dersom et medlem trekker seg i perioden, eller ekskluderes etter punkt 1.4.6, avgjør JSU 

ved flertallsavstemning om det skal supplere seg selv. Valg organiseres i så fall av utvalget i 
tråd med 1.12.10 ii), så langt bestemmelsen passer. Det nye medlemmet sitter ut det 
fratrådte medlems valgperiode.  
 

1.3.7 JSU skal i begynnelsen av hvert semester utarbeide en handlingsplan.  
 

1.4 Juridisk studentutvalgs møter  
 

1.4.1 Juridisk studentutvalg holder møter i den utstrekning det finner nødvendig. Leder eller 
minst 3 medlemmer kan innkalle til møte.  
 

1.4.2 Innkalling til møte skal være kjent minst 2 dager i forveien. Dagsorden skal være kjent 
minst 1 dag i forveien. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra første og andre setning. 
Ethvert medlem samt utvalgets sekretærer kan melde saker til møtet.  
 

1.4.3 Møtet holdes for åpne dører, dersom ikke Juridisk studentutvalg vedtar at det skal være 
lukket. Debatt og avstemning om dette skjer for lukkede dører. Møtets dagsorden er offentlig. 
Utvalgets leder kan bestemme at en sak skal være unntatt offentligheten, og behandlingen av 

denne saken skjer da for lukkede dører. En sak etter punkt 1.4.6 er alltid unntatt offentligheten. 
Utvalgets sekretærer har møte-, tale- og forslagsrett i alle saker, dersom utvalget i den enkelte 
sak ikke bestemmer noe annet.  
 

1.4.4 Juridisk studentutvalg er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til 
stede. Utvalget fatter vedtak med simpelt flertall, dersom ikke annet er bestemt. Blanke stemmer 
teller ikke. Stemmetall referatføres når et medlem krever det. Ved stemmelikhet har leder, 
eller i dennes fravær nestleder, dobbeltstemme.  
 

1.4.5 Det føres referat fra møtet. Referatet skal være tilgjengelig senest 10 dager etter møtet. 
Referatet er offentlig, unntatt for saker unntatt offentligheten, jf. punkt 1.4.3.  
 

1.4.6 Dersom et medlem vesentlig forsømmer sine oppgaver som medlem, kan Juridisk 
studentutvalg med 3⁄4 flertall blant utvalgets stemmeberettigede ekskludere dette medlemmet. 

Eksklusjon må foreslås i ett møte og realitetsbehandles og stemmes over i neste møte. 
Saken må stå på dagsordenen til begge møtene, men personens navn skal ikke nevnes. 
Avstemning skjer ved navneopprop. Medlemmet som foreslås ekskludert har ikke stemmerett. 
Et ekskludert medlem kan kreve at utvalget innkaller til ekstraordinært allmøte, jf. punkt 1.2.12 
iii).  

 

1.5 Om representasjonen i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet  
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1.5.1 Juridisk studentutvalgs leder kaller inn til formøte for studentrepresentantene i 
fakultetsstyret før møter i dette organ.  
 

1.5.2 Leder av Juridisk studentutvalgs sitter ex officio som medlem av fakultetsstyret. Den andre 
representanten velges i henhold til punkt 1.3.3.  
 

Kap 1.6 Undervisningsprisen  
 

1.6.1 Juridisk studentutvalg deler ut prisen til Årets underviser. Prisen deles ut hvert 
varsemester.  
 

1.6.2 Kåringen skjer ved urneavstemning blant fakultetets studenter. JSU fastsetter endelig 
frist for stemmeavgivningen.  

 

 

Kap. 2 - Økonomi, JSS  

 

2.1 Sekretærer  
 

2.1.1 Juridisk studentutvalg kan ansette sekretærer til å forestå den daglige driften av 
utvalget. Sekretærene har det daglige ansvaret for den økonomiske driften av Juridisk 
studentutvalgs ekspedisjon.  
 

2.1.2 Leder har etter behandling i Juridisk studentutvalg fullmakt til å ansette og avsette 
sekretærer, dersom ikke annet er bestemt av utvalget.  
 

2.1.3 Juridisk studentutvalg har innenfor rammen av ansettelseskontrakten 

instruksjonskompetanse overfor sekretærene. Utvalget plikter også å utarbeide 

arbeidsinstruks for sekretærene. En sekretær kan kreve at utvalget avgjør hvordan instruksen 
skal forstås. Ved endringer i arbeidsinstruksen skal sekretærene gis anledning til å uttale seg.  
 

2.2 Økonomi  
 

2.2.1 Økonomiansvarlig plikter hver måned å informere Juridisk studentutvalg om dets 
økonomiske status.  
 

2.2.2 Økonomiansvarlig er kontaktperson mellom Juridisk studentutvalg og eventuell ekstern 
regnskapsfører og revisor, jf. henholdsvis punkt 2.3.2 og 2.3.3, dersom ikke annet er bestemt av 
utvalget. Blant annet plikter økonomiansvarlig å sørge for at regnskapsfører mottar all 
nødvendig dokumentasjon. Ved bruk av ekstern regnskapsfører skal det tas kopi av bilag før 

originalen sendes.  
 

2.2.3 Leder og økonomiansvarlig kan hver for seg disponere over Juridisk studentutvalgs konti, 

dersom ikke annet er bestemt av utvalget. Leder som disponerer over en slik konto må 
informere økonomiansvarlig om dette.  
 

2.2.4 Regnskapsansvarlig eller ekstern regnskapsfører kontofører bilag. Økonomiansvarlig mottar 
innbetalinger, betaler regninger, mottar dagsrapporter fra sekretærene om den daglige driften og 
samkjører den økonomiske driften ved Juridisk studentutvalg.  
 

2.2.5 Krav mot Juridisk studentutvalg dokumenteres ved bilag. Mangler bilag skal kravet 
forelegges utvalget, som kan velge ikke å godkjenne det. Det kreves egenerklæring for kravet.  
 

2.2.6 Før beløp blir tildelt et arrangement eller lignende, presenterer medlemmet et 
kostnadsoverslag for utvalget. Utvalget skal kreve en økonomisk redegjørelse etter at 
arrangementet eller lignende er avholdt.  
 

2.2.7 Utgifter som må dekkes umiddelbart og innen Juridisk studentutvalgs åpningstider, kan 

dekkes direkte fra kassen. Det kreves egenerklæring fra det medlemmet som forestår 
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utbetalingen og kontrasignatur av sekretæren. Bilag for utbetalingen leveres sekretæren snarest, 
og økonomiansvarlig informeres.  
 

2.2.8 Bare leder, økonomiansvarlig, regnskapsansvarlig og sekretærene kan foreta inn- og 
utbetalinger fra kassen og innkjøp til eller salg fra utvalgets varebeholdning.  
 

2.3 Regnskap  
 

2.3.1 Regnskapsåret for Juridisk studentutvalg følger kalenderåret.  
 

2.3.2 Juridisk studentutvalg kan engasjere ekstern regnskapsfører. Denne utarbeider et 
fullstendig årsregnskap og bør hver andre måned gi utvalget en regnskapsoversikt.  
 

2.3.3 Juridisk studentutvalg kan engasjere ekstern revisor. Denne reviderer årsregnskapet.  
 

2.3.4 Økonomiansvarlig skal bistå i avslutningen av regnskapet for den perioden han eller hun 
var økonomiansvarlig.  
 

2.3.5 Juridisk studentutvalg behandler foregående års regnskap innen 01.04. hvert år og 

innstiller det overfor allmøtet, jf. punkt 1.2.6 i). Når utvalget og deretter allmøtet behandler 
regnskapet, skal de økonomiansvarlige for de tilsvarende periodene legge det fram.  
 

2.4 Juridiske studenters stiftelse  
 

2.4.1 Økonomiansvarlig representerer Juridisk studentutvalg i styret for Juridiske studenters 
stiftelse, dersom ikke annet er bestemt av utvalget. Utvalget velger dennes vararepresentant. 
Representanten etter dette punktet plikter å representere flertallet i utvalget.  
 

2.4.2 Juridisk studentutvalg velger innen 01.12. hvert år 1 representant og dennes 
vararepresentant til styret for Juridiske studenters stiftelse med funksjonstid fra 01.01. til 31.12. 

det påfølgende året. Enhver som er eller har vært medlem av utvalget hele eller deler av 
valgåret kan velges, såfremt han eller hun ikke er medlem av utvalget det påfølgende 
året.  
 

2.4.3 Juridisk studentutvalg velger innen 01.12. hvert fjerde år en vitenskapelig ansatt ved Det 

juridiske fakultet til leder av styret for Juridiske studenters stiftelse.  

 

 

Kap. 3 - Bokskap  

 

3.1 Juridisk studentutvalg administrerer dette bokskapsreglementet ved Det juridiske fakultet.  
 

3.2 Enhver som har betalt semesteravgiften ved Universitetet i Oslo og som er registrert som 

student ved Det juridiske fakultet kan leie opptil tre bokskap per semester.  
 

3.3 All oppbevaring i bokskapet skjer på leietagers eget ansvar og risiko.  
 

3.4 Dersom et bokskap ikke er låst, kan det overtas av en annen. Dette gjelder selv om det er 

betalt av andre. I særtilfeller kan JSU gjøre unntak fra dette.  
 

3.5 Betalingsfristen for leie av bokskap er 15.02. i vårsemesteret og 15.09. i høstsemesteret, 
dersom ikke annet er bestemt av Juridisk studentutvalg. Bokskap som tas i bruk etter 
betalingsfristen, må betales innenfor kontortiden samme dag.  
 

3.6 Juridisk studentutvalg forestår klipping av bokskap som ikke er betalt innen fristen.  
 

3.7 Studentene må ta vare på kvitteringen for betalt bokskap hele semesteret. Alle må 
kontrollere at det står riktig skapnummer på kvitteringen. Ved påstand om feilklippet skap 
må kvittering vises for å få ut innholdet uten å betale gebyr.  
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3.8 Innholdet fra klippete bokskap må hentes på Juridisk studentutvalgs kontor innen 4 uker 
etter klippingen. Gebyr for utlevering av innholdet er 150 kroner pr skap. Dersom innholdet ikke 
hentes innen 4 uker, kan det auksjoneres bort til inntekt for Juridisk studenters stiftelse eller et 
veldedig formål. Personlig innhold makuleres.  
 

3.9 Dersom Juridisk studentutvalg urettmessig har klippet et bokskap, skal studenten få nytt 

skap på valgfritt ledig sted dersom det ikke lar seg gjøre å få tilbake det feilklipte skapet. 
Feilklippet lås erstattes av utvalget, oppad begrenset til 100 kr.  
 

3.10 Ved tap av innhold fra klippet bokskap i forbindelse med Juridisk studentutvalgs 
bokskapsklipping, begrenses erstatningen oppad til 4 000 kroner. For øvrig gjelder alminnelige 
erstatningsregler.  
 

3.11 Ved eventuell ekstraordinær klipping av bokskap beholdes innholdet like lenge som innhold 

fra påfølgende ordinære klipping.  

 

Kap. 4 - Lesesal  

 

4.1 Alminnelige regler  
 

4.1.1 Juridisk studentutvalg administrerer dette lesesalsreglementet ved Det juridiske fakultet. 
Åpningstidene for lesesalene fastsettes av Universitetet i Oslo.  

På enhver lesesal skal 20% av plassene være frie plasser. 
 

4.1.2 Enhver som har betalt semesteravgiften ved Universitetet i Oslo og som er registrert som 
student ved Det juridiske fakultet kan bruke lesesalene.  
 

4.1.3 Studentene skal ta hensyn til det studiemiljøet som må herske på alle lesesalene. For 

eksempel må forstyrrende bruk av mobiltelefon, ubehagelig lukt eller støy eller annen 
forurensing ikke forekomme.  
 

4.1.4 Lyden på mobiltelefoner skal være avslått. Det er ikke tillatt å snakke i mobiltelefon 
før man er ute av lesesalen og døren er lukket.  
 

4.1.5 Studentene kan fritt ta en lesesalsplass for studiedagen sin dersom ikke annet framgår 

av dette reglementet. Studentene kan ikke ta en lesesalsplass til andre enn seg selv.  
 

4.1.6 Ved studiedagens slutt skal studentene rydde hele plassen for alle personlige eiendeler, 
likevel slik at studenter med reservert plass kan la eiendelene sine ligge på hyllen.  
 

4.1.7 Fortrinnsrett til en lesesalsplass kan ikke kreves på grunnlag av praksis, studieansiennitet 
eller lignende, dersom ikke annet framgår av dette reglementet.  
 

4.1.8 Bruk av bærbar PC er kun tillatt på de lesesalene Juridisk studentutvalg har bestemt. 
Så langt det er mulig skal det være minst en sal for bærbar PC i hver bygning/fløy.  
 

4.1.9 Juridisk studentutvalg skal rydde lesesalsplasser som ikke tilfredsstiller kravene i punkt 
4.1.6 så ofte som mulig og i alle fall i forbindelse med klipping av ubetalte bokskap jf. punkt 
3.6..  
 

4.1.10 For å få tilbakelevert eiendelene fra en ryddet lesesalsplass betales et gebyr på kr 
150. Beløpet går i sin helhet til Juridiske studenters stiftelse (JSS.) Uavhentede eiendeler 
oppbevares i fire uker før det sendes hittegodsavdelingen på UiO Blindern.  
 

4.1.11 I eksamensperioden når eksamensstenging innføres skal studenten ved fravær fra 

lesesalsplassen ut over 30 minutter rydde pultflaten, og det skal legges igjen en lapp om hvor 
lenge plassen er ledig.  
 

4.2 Reservert lesesalsplass som følge av hvor i studiet studenten befinner seg  
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4.2.1 Studenter på 3. avdeling tildeles for et valgfritt semester reservert lesesalsplass på 
Domus Media Øst.  
 

4.2.2 Studenter på 3. avdeling tildeles for et valgfritt semester reservert lesesalsplass på St. 
Olavs gt. 23.  
 

4.2.3 Studenter på 4. avdeling tildeles for et valgfritt semester reservert lesesalsplass på 
Domus Media Øst.  
 

4.2.4 Studenter på 4. avdeling tildeles for et valgfritt semester reservert lesesalsplass på St.  

Olavs gt. 23.  
 

4.2.5 Studenter på 5. avdeling tildeles reservert lesesalsplass.  
 

4.2.6 Reservasjoner på bakgrunn av hvor i studiet studenten befinner seg gjelder til klokken 
10:15.  
 

4.2.7 Juridisk studentutvalg kan for ett semester av gangen bestemme at studentene ikke kan 

få tildelt reservert plass etter kapittel 4.2 på én eller flere lesesaler.  
 
4.3 Reservert lesesalsplass som følge av medisinske eller sosiale årsaker  
 

4.3.1 Studenter som av medisinske årsaker, som for eksempel sykdom eller 

funksjonshemming, ikke kan konkurrere om lesesalsplassene ved lesesalens åpningstid, kan 
tildeles reservert plass. Erklæring fra lege eller fysioterapeut må legges ved søknaden hvert 
semester.  
 

4.3.2 Studenter som av medisinske årsaker må stille særlige krav til lesesalsplassen, for 
eksempel tilpasset stol eller pult, kan tildeles reservert plass. Erklæring fra lege eller 

fysioterapeut må legges ved søknaden hvert semester. Erklæringen må spesifisere hva slags 
tilpassing studenten har behov for.  
 

4.3.3 Studenter som av hensyn til barn under 10 år ikke kan møte ved lesesalenes 
åpningstid, kan tildeles reservert plass. Kopi av fødselsattest må fremvises hvert semester.  
4.3.4 Ved graviditet tildeles man reservert lesesalsplass mot fremvisning av helsekort for gravide 

eller legeattest.  
 

4.3.5 Studenter som av andre særlige årsaker har behov for reservert lesesalsplass, kan 
tildeles dette etter behandling i Juridisk studentutvalg. Dokumentasjon må legges ved 
søknaden hvert semester.  
 

4.3.6 Reservert lesesalsplass som følge av medisinske eller sosiale årsaker kan bare tildeles 
inntil klokken 1015. Denne tidsfristen kan fravikes i særlige tilfeller.  
 

4.3.7 Søknader om fast lesesalsplass etter kapittel 4.3 behandles konfidensielt. Dokumentasjon 

som leveres inn til Utvalget makuleres ved semesterslutt.  
 

4.4 Reservert plass som følge av arbeid i Juridisk studentutvalg eller annen 
studentforening eller studentorganisasjon ved Det juridiske fakultet, Universitetet i 
Oslo  
 

4.4.1 Medlemmer av og sekretærer i Juridisk studentutvalg tildeles reservert lesesalsplass.  
 

4.4.2 Leder og nestleder i Juristforeningen, Congregatio Forensis og Elsa tildeles reservert 
lesesalsplass. Disse foreningene tildeles i tillegg én reservasjon per vedtektsfestede understyre, 

oppad begrenset til 12 per forening. Før reservasjoner utdeles plikter foreningene å 
dokumentere antall plasser de er berettiget til.  
Øvrige studentforeninger tildeles etter søknad én reservert lesesalsplass hver.  
Ved misbruk eller feilinformasjon kan JSU suspendere foreningens rett til reservasjon i opptil to 
semestre.  
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4.4.3 Daglig leder av Frokostkjelleren tildeles reservert lesesalsplass.  
 

4.5 Fellesregler for reserverte lesesalsplasser  
 

4.5.1 Søknad om reservert lesesalsplass leveres Juridisk studentutvalg på eget skjema dersom 
ikke annet er bestemt av utvalget. Tildeling kan ikke skje for lengre tid enn 1 semester av 
gangen.  
 

4.5.2 Det anmerkes på reservasjonen hvilket tidsrom den gjelder for og ellers det som Juridisk 
studentutvalg finner grunn til å anmerke. Reservasjonen gjelder til og med 15.08 ved reservert 
plass tildelt i vårsemesteret og til og med 15.01 ved reservert plass tildelt i høstsemesteret. 

Reservasjonen gjelder ikke i eksamensperioden når eksamensstenging innføres, dersom ikke 
annet er bestemt av Juridisk studentutvalg.  
 

4.5.3 For studenter som har krav på å forlenge sin faste lesesalsplass gjelder reservasjonen 
til 22.08 i høstsemesteret og 22.01 i vårsemesteret. For øvrig gjelder punkt 4.5.2.  
 

4.5.4 Studentene kan selv velge hvor de skal bruke sin plassreservasjon, med de unntak som 
følger av kapittel 4.2  
 

4.6 Brudd på lesesalsreglement  
 

4.6.1 Juridisk studentutvalg kan ved gjentatte klager ilegge studenter advarsel som følge av 
brudd på dette reglement. Advarselen skal være skriftlig, og henges opp på vedkommendes 
lesesalsplass. Advarsel kan formidles på annen egnet måte.  
 

4.6.2 Dersom en student blir ilagt to advarsler etter pkt. 4.6.1, kan Juridisk studentutvalg 
beslutte at studenten mister retten til nåværende og/eller fremtidig reservert lesesalsplass. 

Slikt vedtak krever 2/3 flertall, og studenten skal ha hatt rimelig tid til å uttale seg om saken. 

Inndragelse av retten til reservert lesesalsplass kan besluttes for en periode på inntil fem år. 
Denne bestemmelse gjelder uansett årsak til reservert lesesalsplass.  

 

 


