Årsberetning for
Rettspolitisk forening Bergen 2018-2019

Styret i Bergen RPF april 2018 - februar 2019
Styret, som har fått rolle som hele organisasjonen, besto frem til sommeren av:
Tarjei Ellingsen Røsvoll, leder
Ingvild Blindheim Hole
Varg Lukas Folkman
Eirin Aavik Schanke
Ida Synnøve Solheim
Shaghyaegh Yousefi
Erlend Sand
Linn Ulla Liljeros
Marius Mikkel Kjøstad
Etter sommeren har styret sakte men sikkert blitt redusert ned til Tarjei og Linn, grunnet
utveksling, flytting og endt studie.
Det har vært ca. ett styremøte i måneden og sporadiske sosiale arrangementer.

Arrangement sammen med RPF i Oslo
Leder, Tarjei Røsvoll, deltok på høstseminaret 2018, og ledet der ett panel. Grunnet sykdom
gikk dessverre ikke dette helt som planlagt, men det var veldig hyggelig å treffe Oslo-gjengen.
Andre i organisasjonen hadde ikke anledning til å delta, uten noen spesifikk begrunnelse.
Fortsatt rabatt for Bergens-deltakere er viktig å opprettholde.
Å opprettholde et mer spesifikt samarbeid, spesielt om skriving, har vært utfordrende grunnet
manglende tid og ressurser i organisasjonen.

Arrangementer perioden 2018-2019

5. desember: Tverrfaglig juss.
Vi avholdte et møte med professor Jørn Jacobsen i samtale med Tarjei Røsvoll om førstnevntes
syn på moderne rettsvitenskapelig metode. 20-30 oppmøtte.
16. desember: Rescuing the rescuers
Vi avholdte et møte ledet av Erlend Sand med professorene Erik Røsæg and Terje Einarsen,
via Skype fra SOS Mediterreanee, Frederic Penard og Jack Olav Herheim fra Leger uten
grenser. 40-50 oppmøtte.
Kontinuerlig har vi avholdt ca. 2 lesesirkler i måneden siden desember. Det har møtt opp 4-5
personer for hver av disse, og der leser vi et variert utvalg tekster som vi så diskuterer. Disse
har i tillegg fungert som rettspolitisk pub i etterkant av diskusjonen, men i og med at
facebookarrangementer ikke har blitt laget, har jeg dessverre ikke datoer på disse.

Oppsummering av organisasjonens stilling nå
Vi har ikke andre deltagelser i media, via høringssvar eller lignende.
Kort sagt står det ikke så godt til med organisasjonen. Vi vokste i en periode, spesielt i fjor, men
er nå grunnet stor utflytting av diverse årsaker blitt redusert til et svært lite antall medlemmer. Vi
har heller ikke lykkes å rekruttere nevneverdig, tross standståing, lesesirkel og arrangementer.
Den direkte årsaken er ikke enkel å vite, men stadig færre medlemmer, og stadig større
belastning på de som er igjen, er nok den største. Vi har vært i kontakt med universitetet om
bidrag til organisasjonens spredning gjennom offisielle kanaler, tilgang til auditorium, og tilbud
fra vår side om å arrangere en 'kritisk forelesning' mot slutten av hvert fag. Universitetet har ikke
vært interessert i dette.

Akkurat nå holder organisasjonen seg flytende gjennom de kontinuerlige lesesirklene, som er
det vi har kapasitet til å arrangere..
Alt i alt er nok det RPF i Oslo kan bidra med å spre ordet til eventuelle potensielle
bergensmedlemmer, dersom det skulle være noen. Dersom alt går etter planen og som håpet
vil jeg (Tarjei) fortsette neste semester som stipendiat, og vil da opprettholde organisasjonen.
Hvis dette derimot ikke skulle skje er det en risiko for at organisasjonen ikke opprettholder
kontiunerlig drift ved UiB.
Vi har ikke budsjett per nå, og har heller ingen økonomiske behov for fremtiden.

