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Hovedsamarbeidspartner

Sponsor

Dagsorden
1) Valg av ordstyrer
2) Valg av referent
3) Valg av tellekorps
4) Godkjennelse av innkalling
5) Godkjennelse av dagsorden
6) Godkjennelse av referat fra forrige generalforsamling, 24. november 2015
7) Semesterrapportene legges frem
a. President
b. AA
c. STEP
d. S&C
e. Markedsføringsansvarlig
f. Økonomi
g. Generalsekretær
h. ALD-ansvarlig
i. Sosialansvarlig
8) Godkjenning av semesterrapportene
9) Endringsforslag
a. Vedtektsendringer
b. Endringer av stillingsinstrukser
10) Økonomi
a. Godkjennelse av revidert budsjett 2015/2016
b. Godkjennelse av foreløpig regnskap 2015/2016
c. Godkjennelse av forslag til budsjett 2016/2017
d. Valg av revisor
11) Valg av nytt styre
a. President
b. AA
c. STEP
d. S&C
e. Markedsføringsansvarlig
f. Økonomiansvarlig
g. Generalsekretær
h. ALD-ansvarlig
i. Sosialansvarlig
12) Eventuelt
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Innkalling Generalforsamling ELSA Bergen
I samsvar med ELSA Bergen sine vedtekter § 7, 1. ledd og på vegne av styret i ELSA Bergen
2015/2016, er det en glede å innkalle alle studenter på Dragefjellet til vårens generalforsamling.
Under GF blir det valg av nytt styre og nåværende styre vil presentere semesterrapporter, regnskap,
foreløpig budsjett for neste styreperiode og eventuelle forslag til vedtektsendringer.
Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april kl. 16.15 i Auditorium 3.
Det minnes i denne anledning at motivasjonsbrev for styreverv, saker som skal inn på dagsorden
eller forslag til vedtektsendringer til GF må være sendt til secgen.bergen@elsa.no innen søndag 17.
april kl. 18.00. Vedtekter og stillingsinstrukser ligger ute på miside.
Innholdet i GF-pakken skal være tilgjengelig for alle en uke før generalforsamlingen, jf.
vedtektenes § 7, 3. ledd, og vil derfor kunne hentes på ELSA-kontoret onsdag 20. april kl. 12:00 og
legges ut i fillageret på miside.
Alle studenter ved juridisk fakultet i Bergen har stemme-, forslags-, og talerett på
generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 9.
Det vil bli servert gratis pizza og drikke til alle som deltar.
Til slutt vil styret oppfordre både aktive og inaktive medlemmer til å delta. GF er en unik anledning
til å lære om hva man kan gjøre i ELSA Bergen og ta del i å velge hvem som skal lede
organisasjonen neste år.
Det vil bli satt av tre minutter for å holde appell til hver kandidat som stiller under valget, deretter
ti minutter for spørsmål til kandidaten.
Dersom du har spørsmål angående styrevervene er det bare å ta kontakt med vervholderne:
President: Oda Eriksen Rønning (president.bergen@elsa.no)
Generalsekretær: Fatma Lamin (secgen.bergen@elsa.no)
AA: Marie Kildahl (vpaa.bergen@elsa.no)
S&C: Camilla Åmotsbakken (vpsc.bergen@elsa.no)
STEP: Julianne Vangsnes (vpstep.bergen@elsa.no)
Markedsføring: Ingrid Haugen-Flermoe (marketing.bergen@elsa.no)
Økonomiansvarlig: Kristian Ulriksen (treasurer.bergen@elsa.no)
ALD-ansvarlig: Marthe Holm (ald.bergen@elsa.no)
Sosialansvarlig: Hanna Brodersen (social.bergen@elsa.no)
Beste hilsener,
Styret i ELSA Bergen 2015/2016
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Referat Generalforsamling i ELSA Bergen
24. november 2015
Generalforsamling høst 2015
Antall stemmeberettigede: 29
1. Valg av ordstyrer
Forslag: Oda Eriksen Rønning
Mot: 0
Avholdende: 0
For: 29
Oda blir valgt som ordstyrer enstemmig.
2. Valg av referent
Forslag: Fatma Lamin
Mot: 0
Avholdende: 0
For: 29
Fatma blir valgt som referent enstemmig.
3. Godkjennelse av innkalling, jf. § 7, 1.ledd. Gjort tilgjengelig 03. november 2015
Mot: 0
Avholdende: 0
For: 29
Innkallingen blir godkjent enstemmig.
4. Godkjennelse av dagsorden
Innspill Marius: Punkt 9c og d er samme punkt. Ønsker at disse slås sammen.
Forslag blir godkjent av styret.
Mot: 0
Avholdende: 0
For: 29
Dagsorden ble godkjent enstemmig.
5. Godkjennelse av referat fra forrige generalforsamling, 12. mai 2015
Mot: 0
Avholdende: 0
For: 29
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Referatet ble godkjent enstemmig.
6. Semesterrapportene legges frem
a. President
Spørsmål fra Ane: Hvilke utfordringer hadde dere under fadderuken?
Oda: Peker på kommunikasjonsproblemer med Fadderstyret. Utveksling fikk ikke vært med på en
rekke aktiviteter. ELSA Bergen var ikke lagt inn i gruppen hvor det ble gitt info om fadderuken.
Alt gikk bra tilslutt.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

AA
STEP
S&C
Markedsføring
Økonomi
Generalsekretær
ALD-ansvarlig
Sosialansvarlig

7. Godkjenning av semesterrapporter
Avstemming over om vi kan stemme over de samlet:
Mot: 0
Avholdende: 0
For: 29
Godkjenning av semesterrapportene, samlet:
Mot: 0
Avholdende: 0
For: 29
Semesterrapportene ble godkjent enstemmig.
8. Økonomi
a. Godkjennelse av revidert budsjett 2015/2016
Kommentar fra Marius: Medlemsavgift til ELSA Norge blir noe lavere.
For: 28
Mot: 0
Avholdende: 1
Revidert budsjett godkjent.
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b. Godkjennelse av foreløpig regnskap 2015/2016
For: 29
Mot: 0
Avholdende: 0
Foreløåog regnskap 2015/2016 godkjent enstemmig.
c. Godkjennelse av regnskap 2014/2015
For: 29
Mot: 0
Avholdende: 0
Regnskap 2014/2015 enstemmig godkjent.
9. Endringsforslag
a. Vedtektsendringer
i. Endring av § 7
Mot: 1
Avholdende: 1
For: 27
Endringsforslag vedtatt.
ii. Endring av § 8
Cilje: Hvilke tanker har dere om ’god tid før generalforsamlingen’, hvorfor mener dere
dette blir uklart?
Oda: Det er veldig vagt. Bedre å sette klar frist. Når valgkomiteen uansett skal velges på
høstens generalforsamling av generalforsamlingen, bør fristen også settes til GF.
Mot: 0
Avholden: 1
For: 28
Endringsforslag vedtatt.
iii. Endring av § 11
Sindre: Transparens at det ikke burde være et problem. Det er hvordan det synes utad. Vi
hadde problemer med det i fjor, hvordan skjer utnevnelser. Vi er klar over at vi gjorde en
forsvarlig jobb om valgene vi tok iht. utnevnelser, poenget var at det skulle vært klart for
alle at dette ble gjort på en demokratisk måte.
Julianne: Transparens utad. Hvis det vervet blir valgt på en synlig måte, så vil de andre
directorstillingene ikke gjøre det. Vi vil åpne for å utnevne directors ved behov.
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Cilje: Støtter denne endringen. Vi følte vi hadde gode grunner for å endre den i fjor.
Hvordan velge director for neste år.
Julianne: Det sendes motivasjonsbrev og velges av S&C i samråd med styret.
Jon: Grunnen i fjor er at VP S&C ville stille selv.
Camilla: Det er en populær stilling for mange aktive medlemmer. Hvis det blir et problem å
velge, er det viktig å støtte seg på øvrige styremedlemmer. Det er rart at ett verv skal være
vanskeligere å velge etterkommer til enn andre, f.eks. director for prosedyre eller leder av
S&A-gruppen. En del vedtektsendringer kommer nok i forbindelse med dette for å
klargjøre prosessen.
Sindre. Det var ikke for få søkere, men hun hadde lyst til å stille.
Fatma: Denne bestemmelsen vil ikke være til hinder for at VP S&C stiller som Director for
neste styreperiode ettersom stillingen vil bli utlyst til høsten.
Jon: Klargjøres dette i vedtektsendringen?
Fatma: Følger implisitt at ettersom director ikke velges på GF, at det velges på høsten
sammen med de øvrige vervene i S&C mv.
For: 27
Avholdne: 2
Mot: 0
Endringsforslag vedtatt.
iv. Endring av § 12
Mot: 0
Avholdne: 0
For: 29
v. Endring av §18
Sindre: Vil directors få nok tid til å igangsette alt som trengs for å arrangere disse
studieturene om director velges på høsten?
Camilla: Tror det blir nok tid. En del av VP S&C sin transition vil være å tilrettelegge
nettopp dette. Og det er klart at om ikke director er på plass før stor studietur for
eksempel, at arbeidet vil falle på VP S&C. I år startet vi ikke opp planleggingsgruppene ut i
semesteret. Alle studieturplanleggingsgruppene har blitt fylt opp med en gang
Julianne: Ingen fast praksis på når turene skal vare. Det er også noe som går an å tilpasse til
denne stillingene. Så lenge det passer med eksamen, er det opp til director.
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Mot: 1
Avholdne: 0
For: 28
Endringsforslag vedtatt.
i. Endring av § 14
Cilje: Hva legger dere i ”særlige grunner”? Dette er vagt.
Oda: Dette må nok vurderes og diskuteres konkret under GF hvor denne bestemmelsen
blir aktuell.
Fatma: Poenget er at ”særlige grunner” skal være en pekepinn på at det i utgangspunktet
ikke er kurant å stille for et halvt år. Og viktigst, gjøre medlemmene oppmerksom på dette.
Cilje: ELSA året strekker seg over et år, så det er jo selvsagt etter min mening.
Julianne: Særlige grunner kan for eksempel være utveksling.
Oda: Vi trenger mer tid for å si hva det vil si å fjerne bestemmelsen. Fremtil vårens GF.
Sindre: GF vil velge personen uansett om vedkommende stiller for et halvt år om det ikke
er andre kandidater.
Oda: Hvis det er en som ikke har sendt inn et motivasjonsbrev, bestemmer seg for å stille
for et halvt år, kan det få generalforsamlingen til å tenke mer kritisk.
Julianne: Den må tolkes strengere enn den kommer til uttrykk. Ganske av terskel slik det
står nå.
Sindre: Det er styret sitt ansvar å stille disse kritiske spørsmålene som gjør at GF blir klar
over de ulempene som følger av å stille for et halvt år
Camilla: Det står ingenting i vedtektene om at det er en høy terskel. Det har ingen stor
realitetsendring, men da fremgår det i vedtektene at man ønsker en høy terskel.
Oda: igjen, pekepinn
Cilje: Mener det fremgår som en unntaksregel slik det står nå. Er ikke behov for å nyansere
det noe nærmere.
Mot: 4
Avholdne: 0
For: 25
Endringsforslag vedtatt.
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Endringsforslag enstemmig vedtatt.
ii.

Endring av § 19
Mot: 0
Avholdne: 0
For: 29
Endringsforslag enstemmig vedtatt.

iii.

Endring av § 21
Mot: 0
Avholdne: 0
For: 29
Endringsforslag enstemmig vedtatt.

iv.

Endring av § 26
Mot: 0
Avholdne: 0
For: 29
Endringsforslag enstemmig vedtatt.

v. Endring av § 29
Marius: Hva skal en generalsekretær føre regnskap for?
Saffa: Egentlig ikke praksis på dette før. Styret ble enig
Cilje: Hva fører en gensek regnskap for?
Saffa: Ikke praksis på dette, men har vært fornøyd med regnskapene Fatma har sendt inn
og tenker det er en praksis man kan fortsette med. Både innkjøp av ting til kontoret og
styremøter skjer jevnlig
Jon: Kan bli noe overflødig å gi regnskapsplikt hver måned
Katrine: Om det ikke er noe å føre, tar slikt ett minutt.
Mot: 0
Avholdne: 0
For: 29
Endringsforslag enstemmig vedtatt
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vi. Endring av § 30
Jon: Hvilken funksjon har en ”ekstraordinær situasjon”
Sindre: Uenig. Dersom det er min egen skyld at jeg har mistet kvittering
Herman: Enig med Jon.
Marius: Det er alltid mulig å få tak i en kvittering. På studietur kan det være vanskelig
ettersom ikke alle gir kvittering.
Julianne: Poenget er at det er noen tilfeller som gjør at man ikke kan fremskaffe kvittering.
Økonomiansvarlig: Original kvittering eller originalt bilag?
Marius: Original kvittering
Mot: 0
Avholdne: 0
For: 29
Endringsforslag enstemmig vedtatt
Pause.
Antall stemmeberettigede: 28
b. Endringer av stillingsinstrukser
i. Generalsekretær – Redaksjonell endring av oppført epostadresse
Mot: 0
Avholdende: 0
For: 28
Endringsforslag for Generalsekretær enstemmig vedtatt
ii. ALD-ansvarlig – Redaksjonell endring fra ”director” til ”ansvarlig”
Mot: 0
Avholdende: 0
For: 28
Endringsforslag for ALD-ansvarlig enstemmig vedtatt
iii. Sosialansvarlig – Redaksjonell endring fra ”director” til ”ansvarlig”
Mot: 0
Avholdende: 0
For: 28
Endringsforslag for Sosialansvarlig enstemmig vedtatt
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10. Valg av valgkomite
Styret foreslår Julianne, Marie og Marthe.
Mot: 0
Avholdende: 0
For: 28
Tellekorps bestående av Julianne, Marie og Marthe blir valgt enstemmig.
11. Eventuelt
a. Endring i styreverv
Saffa: Jeg trer av som økonomiansvarlig i januar grunnet personlige årsaker.
Foreslår Line som etterfølger.
Oda: Det blir tatt opp på undergruppemøter. Har ingen bestemmelse som regulerer
supplering dersom et styremedlem trekker seg. Har sett litt på vedtektene, kommer
til å bruke suppleringsbestemmelsen. §15 supplering av styret.
b. Hva skjer frem mot jul.
Ingrid: ELSA Day
Julianne: 6. Desember er fristen for å søke traineeships for nåværende cycle.
Camilla: Vi tenker å ha en felles skrivekveld for S&C og STEP for hvordan man
skal søke på Law Schools, Delegations og traineeships.
Line: Kommentar til internasjonal kveld. Var bra, men lang.
Svar fra STEP: Den første delen med Wikborg Rein ble litt lang, mer som en
bedriftspresentasjon. Takker for tilbakemelding.
Hever generalforsamlingen 19:23.
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7. Semesterrapporter legges frem
Semesterrapport President
Kjære generalforsamling,
Mitt arbeid som President dette semesteret har knyttet seg i hovedsak til de tre områdene: Board
management, expansion og external relations.
Board management:
Jeg har holdt styremøter ca. annen hver uke gjennom dette semesteret, i den anledning har jeg satt
opp agenda og gjennomført styremøtene. Styremøtene gjennom semesteret har vært preget av
gode diskusjoner, og jeg håper og tror at hvert av styremedlemmene føler de har fått anledning til å
fremme sine synspunkter og at de synes vi har hatt gode og nyttige diskusjoner.
Jeg har også tatt ansvar for å arrangere et par sosiale arrangementer for styret gjennom dette
semesteret. Jeg tror de sosiale sammenkomstene, men også turen til landsmøtet i Oslo har bidratt
til å skape en god atmosfære innad i styret.
Expansion:
ELSA Bergen har holdt et høyt aktivitetsnivå dette semesteret, og det er en forutsetning for at vi
kan han mange engasjerte medlemmer. Jeg har forsøkt å delta på de fleste arrangementer som jeg
har hatt anledning til dette semesteret. Det er viktig med et engasjert og tilstedeværende styret, slik
at terskelen for å engasjere seg i ELSA Bergen blir minst mulig.
Gjennom semesteret har jeg også skrevet jevnlige innlegg i Injuria, samt ett innlegg i ALDmagasinet. Her har jeg forsøkt å fokusere på de arrangementer og det mulighetene som gjør ELSA
til en unik organisasjon.
External relations:
Som president har jeg ansvar for all kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Jeg har hatt en del
kontakt med fakultetet dette semesteret, blant annet i forbindelse med neste års fadderuke både
den norske fadderuken, men også fadderarrangementet for utvekslingselevene. Jeg har også hatt
møte med fakultetet i forhold til overflyttingen fra MiSide til mittUiB, og hva det er
studentorganisasjonene på jussen trenger plattformen til.
Jeg har også hatt kontakt med Harris for å avklare hva de ønsket å bidra med til dette semesteret.
I tillegg har jeg hatt kontakt med Harris om en forlengelse av sponsorsamarbeidet mellom ELSA
Bergen og Harris som går ut 31 juli 2016. I forhold til dette har Harris bestemt seg for ikke
forlenge samarbeidet med ELSA Bergen fordi de har blitt hovedsamarbeidspartnere for Bergens
næringsråd. Harris hadde dermed ikke kapasitet til å være hovedsamarbeidspartnere for ELSA
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Bergen i tillegg til Bergens næringsråd.
Jeg har derfor jobbet med å prøve å finne nye sponsorer for ELSA Bergen. Noe som er et
pågående arbeid og som jeg håper at skal gå i boks før vår styreperiode er over 31. juli.
Gjennom semesteret har jeg også hatt kontakt med landsstyret og presidentene fra den andre
lokalgruppene.
Annet:
Dette semesteret har jeg deltatt på landsmøtet i Oslo i starten av april. Helgen var fylt av
spennende diskusjoner og vedtektsendringer. Ellers var det valg av nytt landsstyret og det er veldig
gledelig at ELSA Bergen er representert med tre personer i det nye landsstyret.
Avslutningsvis vil jeg takke resten av styret for det gode samarbeidet og et fantastisk år sammen.
Jeg vil takke alle aktive medlemmer for den fantastisk gode innsatsen som har blitt lag ned i ELSA
Bergen dette året. Aktivitetsnivået vi har hatt hadde ikke vært mulig uten så mange engasjerte
medlemmer.
Med vennlig hilsen
Oda Eriksen Rønning.
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Semesterrapport VP AA
Kjære generalforsamling,
Academic Activities har gjennomført flere prosjekter i Bergen dette året; Prosedyrekonkurransen,
Forhandlingskonkurransen og ulike arrangement for fakultetets utvekslingsstudenter.
Prosedyrekonkurransen ble gjennomført i høst med stor suksess. Vi hadde mange deltakere i den
innledende runden, til tross for høy vanskelighetsgrad på oppgaven. Oppgaveretter i innledende
runde var fra fakultetet, og deltakerne sendte sine besvarelser direkte til henne. Dette var for å
unngå fjorårets problemer, der noen av deltakerne følte seg urettferdig behandlet da de ikke visste
hvem oppgaveretteren var. Dette ble løst på en elegant måte i år. Til forskjell fra fjoråret hadde vi
derimot problemer med å finne en oppgaveskriver til innledende runde. Ettersom vi har svært
korte frister fikk vi tilsendt en oppgave fra Oslo, som var vanskeligere enn vi hadde ønsket.
Heldigvis var det fortsatt mange som sendte inn oppgaver, men skulle jeg gjort noe annerledes
hadde det vært å finne en lettere oppgave til den innledende runde. Ellers var oppgavene i
semifinalen og finalen svært balanserte, og vel egnet for å gi studentene mulighet til å vise hva de
kunne. Vi hadde fantastiske dommere og veiledere med høy faglig kompetanse i semifinalen og
finalen. Deltakerne ga oss tilbakemelding på at de hadde hatt det veldig gøy under konkurransen og
at de følte seg godt ivaretatt. Det var noen problemer med markedsføring, men vi fikk fullsatt
auditorium i både finalen og semifinalen. Konkurransen ble avsluttet vi med en flott bankett på
Colonialen på Litteraturhuset. Alt i alt var jeg veldig fornøyd med gjennomføringen av
arrangementet.
Det andre akademiske prosjektet vi har hatt er Forhandlingskonkurransen.
Forhandlingskonkurransen ble arrangert for første gang i fjor i samarbeid med Harris. De ønsket å
fortsette dette samarbeidet i år, så jeg hadde møter og løpende kontakt med Harris under
planleggingen av konkurransen. Dette er en konkurranse studentene har vist stor interesse for og
vi hadde 11 påmeldte lag. Sett i lys av at vi hadde svært kort tid til å promotere, grunnet datoene til
den nasjonale finalen, var vi veldig fornøyde med at så mange lag meldte seg på. De to første
rundene ble arrangert på Harris sine kontorer, og finalen ble avhold i auditorium 4 på fakultetet.
Det var en spennende finale med et lag fra fjerdeåret og et fra førståret. Mange kom for å se
finalen, som var veldig kjekt. I retrospekt skulle jeg vært flinkere til å informere om den nasjonale
finalen til deltakerne, ettersom dette ikke var et fokus i årets markedsføringsmateriale. At vi hadde
oppgaver som alle studenter på fakultetet hadde forutsetninger for å løse var jeg svært fornøyd
med, siden vi fikk en annen profilering enn vi har for Prosedyrekonkurransen, noe som også har
vært ønskelig.
Utvekslingsstudentene har hatt et aktivt semester. Mentor Weekend ble gjennomført med glans i
januar. Vi har hatt en sosialkomite med en blanding av norske og utenlandske studenter, som fikk
flere medlemmer etter jul. De har arrangert en vårfest og vi hadde en hyttetur forrige helg som
gikk veldig bra, og neste helg er det en pizzafest. Ellers gjenstår avslutningsfesten og en dagstur til
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et morsomt sted. Oslo-turen utgikk dessverre, ettersom utveksling ikke var interessert i dette i år.
ELSA Bergen har bidratt til å integrere utveksling på mange av våre arrangement og vi har gjort
vårt beste for at de skal føle seg godt ivaretatt.
Avslutningsvis vil jeg takke alle i AA for en flott innsats i år. Det har vært svært lærerikt å være
VPAA, og jeg hatt mange spennende utfordringer det siste året. Tusen takk til styret, og takk for
meg.

Med vennlig hilsen,
Marie Agerup Kildahl
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Semesterrapport VP STEP
Resultatene fra forrige Student Hunting
STEP Norge mottok 15 søknader fra Bergen, og to studenter fra det juridiske fakultetet i Bergen
fikk traineeship gjennom STEP. Studentene fikk traineeship hos Center For Crime Prevention i
Tbilisi, Georgia og Council of Europe i Strasbourg..
Job Hunting
Medlemmene i STEP-gruppen har gjort en super jobb og vært aktive gjennom perioden. Vi har
fått kontaktet en rekke nye aktører i Bergen og fått god oversikt over hvilke av disse som kan være
interessert i å bli med på trainee-ordningen i fremtiden. Denne oversikten har vi loggført, for å
forenkle oppfølgingsprosessen for neste års VP STEP og aktive medlemmer. Semesterets Job
Hunting-periode ble ekstra utfordrende som følge av kolliderende timeplaner hos de aktive
medlemmene og påskeferien som kom midt i den mest intensive perioden. Dette gjorde det
vanskeligere å ordne et nytt traineeship i Bergen.
Flere av aktørene var ikke klare for å ta stilling til en slik ordning så tidlig på året. Blant annet fulgte
vi opp Visma Advokater som hadde en trainee høsten 2015, men de ønsket ikke å bestemme seg
for traineeordningen enda da de uansett ikke hadde planer om å ta inn en trainee før sommeren.
Det er likevel aktuelt å kontakte dem til høsten.
Det juridiske fakultet har også vært med på traineeordningen tidligere. De har vist stor interesse for
å få til en ny avtale, men klarte ikke å finne en ansvarlig fagperson til å ta seg av prosjektet før
fristen for Job Hunting løp ut. Det er imidlertid svært gode muligheter for å få til en ny avtale med
fakultetet ved neste periode, og vi har avtalt med dem å ta kontakt ved starten av høstsemesteret.
Landsmøte
Vi dro på landsmøte med ELSA Norge i Oslo 1-3. april. Her hadde vi mange interessante
workshops om hva som kunne forbedres til den kommende Student Hunting perioden, evaluering
av tidligere arbeid og utveksling av ideer mellom lokalgruppene. Vi har blitt enige om å utarbeide
en individuell liste for hvert fakultet som skal forenkle søknadsprosessen for studentene når det
gjelder fagkrav. I tillegg lærte vi mye av generalsekretæren i ELSAs internasjonale styre om hvordan
en god transition bør holdes
På landsmøtet ble det også valg av nytt landsstyre. Jonas Koch Fredriksen fra fakultetet i Bergen
ble valgt inn som ny VP STEP.
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Student Hunting
I skrivende stund har de nye traineeshipene blitt lansert for en uke siden, og vi har valgt ut hvilke vi
vil promotere ekstra godt i Bergen. Selve lanseringen gikk mye bedre enn den forrige, noe som
gjorde det mulig å velge ut traineeships i løpet av en dag. VP Marketing arbeider med å lage
plakater av disse, og vi skal ha stand onsdag 20. april og 27. april. Vi vil kjøre det samme opplegget
som forrige semester da dette fungerte godt. I tillegg planlegger vi å ha åpent kontor for å gi
informasjon og veiledning til studenter som ønsker å søke på semesterets traineeships.
Studenten fra Bergen som fikk traineeship hos Council of Europe har vært så hyggelig å stille opp
i et intervju vi har sendt inn til Injuria som vil komme ut i neste utgave. Vi håper at dette vil bidra
til å vise fakultetets studenter at det å få et STEP-traineeship på ingen måte er uoverkommelig og
at selv Council of Europe er innen rekkevidde.
Reception
Det kommer en svensk student til Bergen 1. juni som skal gjennomføre et tre-måneders
traineeopphold hos OneSubsea Processing AS. Vi holder i skrivende stund på å finne bolig til han
og planlegge mottakelsen slik at han får en hyggelig start på oppholdet.

Med vennlig hilsen
Julianne Vangsnes
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Semesterrapport VP S&C
S&C-året 2015/2016 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå. Takket være motiverte og engasjerte
undergruppemedlemmer, har en rekke arrangementer har blitt gjennomført siden høstens
Generalforsamling.
Seminar og aktuelt gruppen har opprettholdt et imponerende aktivitetsnivå, ved å videreføre
vellykkede arrangementer fra tidligere år samt ved å utvikle og gjennomføre nye konsepter. Siden
høstens Generalforsamling har vi blant annet avholdt eksamensrelevant foredrag i tingsrett,
introduksjonsforelesning med representanter fra ESA om EU/EØS-rett og NIRI relevant foredrag
med statssekretær fra UD om flyktningkrisen. I februar ble kurs i Legal English gjennomført for
fjerde året på rad med stor suksess. Innenfor IFP har vi avholdt to svært populære arrangementer;
bedriftsbesøk hos TV2 og foredrag med Mah-Rukh Ali om medierett og IS. Videre har vi
gjennomført lunsjseminarer om innhenting av faktum og praktisk kontraktsrett. I tillegg har juss i
praksis gruppen sørget for å tilby studentene spennende foredrag om politijuristyrket og om
lovavdelingen.
I løpet av mai skal vi avholde foredrag i arve-og familierett, om ”right to be forgotten” med
Datatilsynet og om arbeidet til Politiets Sikkerhetstjeneste med sjef for PST, Benedicte Bjørnland. I
tillegg skal semesterets andre Legal English kurs avholdes.
Med tanke på datoer for foredrag har vi støtt på noen problemer, ved at to av våre foredrag viste
seg å ha sammenfallende datoer med arrangementer til andre studentorganisasjoner. Dette førte til
at vi valgte å avlyse to eksamensrelevante foredrag. Dette er svært synd, men er en erfaring vi
kommer til å ta med oss videre.
I år har vi gjennomført én liten studietur til Berlin samt bilateral Study Visit med ELSA Praha.
Semesteret startet med at ELSA Bergen reiste til Praha i månedsskiftet januar/februar, hvor ble vi
tatt godt i mot av aktive medlemmer i lokalgruppen. I april fikk vi også gleden av å få besøk av
ELSA Praha her i Bergen. I den anledning tok planleggingsgruppen for studieturen en aktiv rolle
rundt planleggingen og gjennomføringen av besøket. Dette var en stor suksess. Videre ble også
studieturen til Berlin avholdt i april. Turen fikk gode tilbakemeldinger i etterkant av deltagerne,
som blant annet besøkte Humbolt biblioteket der de fikk omvisning av tidligere styremedlem i
ELSA Bergen.
Planleggingen av den store studieturen er fortsatt pågående, da turen skal avholdes i slutten av
august. Planleggingsgruppen endret reisemål fra Brasil til Kina kort tid etter jeg skrev høstens
semesterrapport. Dette ble gjort grunnet økonomiske årsaker. Videre har Director for studietur,
Herman Grøm, gjort en svært god jobb med å veilede de ulike planleggingsgruppene og hatt god
kontakt med meg og øvrige styremedlemmer i løpet av året.
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Med tanke på det sosiale innad i undergruppene har vi gjennomført flere koselige arrangementer.
Blant annet har vi hatt tapaskveld på tvers av seminar og aktuelt gruppen og studieturgruppene,
som ble arrangert av leder og nesteleder for seminar- og aktuelt gruppen, Ane Fossli og Erling
Hermansen Grøndahl. I tillegg har de ulike undergruppene avholdt interne vors og middager.
Dette har ført til et svært godt samhold i S&C, som har resultert i at antallet aktive medlemmer har
holdt seg høyt.
I løpet av året har jeg hatt et stort fokus på å fremme de internasjonale mulighetene i S&C, nemlig
Delegations og ELSA Law Schools. I etterkant av ”Go International” har vi hatt en økt interesse
for disse tilbudene. Dette vises blant annet i det rekordhøye antallet på hele 9 delegater fra Bergen.
Videre er promoteringen av ELSA Law Schools fortsatt pågående, og i den anledning holdt vi
åpent kontor i april. Dette viste seg å være en fin arena til å svare på spørsmål og å oppfordre
studenter til å melde seg på.
I april var jeg på LM i Oslo, hvor jeg fikk delta på spennende workshops. Det var spesielt fint å ha
med seg de tre aktive S&C medlemmene Herman Grøm, Gabrielle Brøyn og Nora Rinde. Fokuset
på workshops var spesielt rettet mot transition, kontrakter for studieturer og evaluering av året.
Avslutningsvis vil jeg gjerne takke alle de engasjerte vervholderne i seminar- og aktuelt gruppen og
planleggingsgruppene, samt de øvrige aktive medlemmene i S&C. Innsatsen dere har lagt ned har
virkelig vært imponerende! Videre vil jeg takke det dedikerte styret i ELSA Bergen for et flott
samarbeid og mange gode minner.
Med vennlig hilsen,
Camilla Higraff Åmotsbakken
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Semesterrapport Marketing
Kjære generalforsamling,
Nok et semester har gått og ELSA Bergen har oppretthold et høyt aktivitetsnivå også dette
halvåret.
Sosialt
Siden vi dette halvåret har fokusert mer på arrangementer for medlemmer enn på rekruttering, har
markedsføringen av de sosiale arrangementene vært enklere dette semesteret. Markedsføringen av
de sosiale arrangementene har hovedsakelig foregått i undergruppene sine Facebook-grupper.
Fordi jeg har ønsket å holde ELSA Bergen sin side mest mulig profesjonell og faglig, har ingen
sosiale arrangementer blitt delt der, men dett har ikke vært til hinder for oppmøtet. Dette har vært
på et gjennomgående høy nivå.
Seminar & Conferences
S&C-gruppen har også dette semesteret vært aktive og har organisert en rekke gode arrangementer
med faglig innhold. Som sist halvår har en overvekt av arrangementene vært foredrag og seminarer.
Disse har i all hovedsak blitt promotert som facebook-arrangementer, og det har ikke vært behov
for noen annen promotering.
I tillegg har Bergen dette året sendt hele ni delegater til en rekke internasjonale institusjoner.
Ettersom fristene for å søke på Delegations er særlig kort, har promoteringen alltid gått online,
stort sett ved å dele ELSA International sine bilder og ved å henvise til de norske nettsidene for
ytterligere informasjon. Go International-møtet som ble avhold i høst har vært til god hjelp for
markedsføringen av både Delegations og Law Schools, siden studentene har et mer aktivt forhold
til de internasjonale tilbudene.
Videre har det gått mye arbeid inn i promoteringen av studieturene. Dette semesteret har det vært
tre turer de små studieturene til Praha og Berlin, og den Store Studieturen til Shanghai. Til alle laget
jeg plakater som ble hengt opp rundt på fakultetet i tillegg til et facebook-arrangement til hver. Jeg
var i kontakt med de forskjellige planleggingsgruppene og Director for Studietur for å diskuter de
forskjellige strategiene, noe som var veldig nyttig.
I april promoterte vi Law Schools ved å holde åpent kontor. Her kunne studentene komme og
spørre VP S&C direkte alle de spørsmål de måtte ha, som senket terskelen for å delta. Denne
personlige måten å promotere på var effektiv, og jeg anbefaler metoden i fremtiden.
I mai kommer S&C til å arrangere et nytt Legal English-kurs med Kevin Harris. Her kommer
promoteringen til å foregå i all hovedsak online. Kurset er allerede anerkjent og har en lengre
tradisjon i Bergen og påmelding er følgelig sjeldent problematisk.
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Forhandlingskonkurransen
Siden sist Generalforsamling har AA arrangert Forhandlingskonkurransen for andre gang. Her lage
jeg et informasjonsskriv som ble brukt på stand i tillegg til to facebook-arrangementer- et til hele
konkurransen og et eget til finalen. I tillegg ble oppgaven lagt ut på MiSide, slik at alle fikk tilgang
til den.
Student Trainee Exchange Program: Second Cycle
Den andre syklusen av STEP er så vidt i gang når jeg skriver dette. Promoteringen vil foregå
omtrent likt som sist gang. Vi har fordelt plakatproduksjonen mellom alle tre
markedsføringsansvarlige i Norge slik at vi unngår dobbeltarbeid. I tillegg kommer jeg til å bruke
bildene fra markedsføringspakken vi fikk tilsendt fra GDT, og dele disse på facebook-siden til
ELSA Bergen med jevne mellomrom.
Landsmøtet i Oslo
I april fikk jeg deltatt på landsmøtet i Oslo. Her deltok jeg i markedsførings WS, hvor vi fokuserte
blant annet på transition. Siden vi er en liten gruppe som driver med markedsføring i ELSA
Norge, var dette en flott sjanse til å diskutere planer for markedsføringen ut vår periode.
Jeg vil gjerne få takke styret for et strålende år og assistenten min, Marie Bakken, for uvurderlig
hjelp i alt.
Med vennlig hilsen
Ingrid Haugen-Flermoe
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Semesterrapport Økonomiansvarlig
Kjære Generalforsamling,
Semesteret startet for min del med transition sammen med tidligere økonomiansvarlig Saffa Galal.
Det var en del å sette seg inn i begynnelsen, men takket være god opplæring fra Saffa og hjelp fra
økonomiansvarlig i ELSA Norge Marius Raju Johansen gikk det helt fint å tiltre rollen i januar.
Ellers har semesteret stort sett gått med på å gjøre de vanlige oppgavene som består av
budsjettering, regnskapsføring og betalinger av ulike utgifter organisasjonen har. Foreløpig er
regnskapet ført fram til mars, og så langt har undergruppene vært svært flinke til å holde seg innen
budsjettet. Det jeg har tilbrakt mest tid på dette semesteret er de to studieturene som har vært
gjennomført, og begge turene har gått i overskudd.
På Landsmøtet i Oslo jobbet vi mest med hvordan vi skal få til en god transition, men vi så også på
elektronisk regnskapsføring, noe ELSA Tromsø har begynt med. Systemet de bruker virker svært
enkelt og oversiktlig, og hvis man implementerer det i Bergen vil det føre til en enklere jobb for
framtidige økonomiansvarlige.
Jevnt over vil jeg si at ELSA Bergen har en strålende økonomi, og at fremtiden ser svært lys ut.
Til slutt vil jeg takke for meg, og jeg ser fram til å jobbe sammen med neste års styre og spesielt
neste års økonomiansvarlig.

Med vennlig hilsen
Kristian Ulriksen
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Semesterrapport Generalsekretær
Kjære Generalforsamling,
De største begivenhetene for mitt verv ble gjennomført forrige semester. Likevel har det skjedd
god del også dette halvåret.
Landsmøte
Vi deltok nylig på ELSA Norges landsmøte i Oslo med full delegasjon på 15 stk. Denne gangen
holdt vi budsjett og slapp egenandel på deltakerne grunnet rimelig med reisekostnader til Oslo og
bedre planlegging. Ellers var helgen svært vellykket med gode workshops og sosialt program. I
tillegg ble tre fra Bergensdelegasjonen valgt inn til neste års Landsstyret, dette var utrolig kjekt.
Transition
Store deler av mitt ansvarsområde retter seg mot transition. Denne skal avholdes rundt slutten av
mai. Vi var så heldig å få besøk av Secretary General i ELSA International under LM i Oslo som
holdt gode workshops på hvordan dette best bør gjennomføres. Dette har inspirert meg og resten
av styret enormt. For min individuelle transition har jeg jobbet med å utarbeide en guide for
hvordan man gjennomfører landsmøte i Bergen siden vi skal arrangere dette allerede til høsten.
Hjemmesiden
I løpet av min styreperiode har det blitt lagt ut flere innlegg enn noen gang tidligere. Det har særlig
vært fokus på å fremheve de store begivenhetene i ELSA Bergen, eksempelvis reisebrev fra
utenlandsturer, delegations, STEP og Prosedyrekonkurransen. De siste ukene har hjemmesiden
blitt brukt som et ledd i promotering av våre styreverv, noe jeg syntes har fungert bra. Dette har
ført til en økning på antall besøkende på hjemmesiden.
Åpent kontor
Dette semesteret har jeg endelig hatt ’åpent kontor’ i samarbeid med S&C for promotering av
Summer Law Schools og styreverv. Det er planer om å holde nytt ”åpent kontor” i forbindelse med
Student-Hunting-perioden til STEP da dette var en svært vellykket måte å formidle informasjon og
komme i kontakt med aktive og inaktive medlemmer.
Generalforsamling
Den siste tiden har naturligvis gått på å planlegge generalforsamlingen. Nå som det blir valg og det
er mange kandidater til de ulike styrevervene har styret tenkt mye på hvordan vi kan spare tid. Vi
skal derfor prøve en ny stemmeprosedyre i håp om å effektivisere valgprosessen.
Aller sist vil jeg takke styret for en herlig styreperiode! Godt valg til alle kandidater.
Med vennlig hilsen
Fatma Lamin

Hovedsamarbeidspartner

Sponsor

Semesterrapport ALD-ansvarlig
Forrige semester bestod utelukkende av grundig planlegging og forberedelser til arrangementet,
hvilket ble gjennomgått i forrige semesterrapport. Dette semesteret skjedde imidlertid selve
avviklingen av Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet. Målsetningen styret satte seg for
arrangementet var å øke kvaliteten.
Det største forbedringspotensialet fra i fjor var markedsføringen. I år begynte
markedsføringsprosessen tidlig. Vi jobbet med å formidle informasjonen på en enkel og oversiktlig
måte overfor studentene. Dessuten utarbeidet leder og markedsansvarlig en hjemmeside for å
samle informasjon og gjøre den lettere tilgjengelig for studentene. Hjemmesiden heter
arbeidslivsdagene.com, og er etter min mening en av de viktigste komponentene i en
kvalitetssikring av arrangementet.
Hva gjaldt arrangementene i forkant, klarte vi etter min mening også å sørge for en markant
forbedring i kvalitet. Særlig bedriftspresentasjonene på kveldstid bar preg av høy kvalitet. Vi
besluttet å avholde disse i auditoriet, med sushiservering i kantinen i etterkant av presentasjonene.
Dette var svært vellykket, noe som gjenspeilet seg i oppmøtet og tilbakemelding fra aktørene.
Dessuten hadde vi CV-fotografering, Intervju for åpen scene og Jobbsøkerkurs, som alle hadde
godt oppmøte.
Hva gjelder selve messedagene, kan jeg kort oppsummere dem som vellykkede. Vårt inntrykk er at
både studenter og aktører fikk mye ut av arrangementet, og vi har jevnt over fått gode
tilbakemeldinger. Som ved avvikling av alle store arrangementer møtte vi på utfordringer
underveis, men disse ble løst på en god måte.
I år hadde vi 59 påmeldte aktører, i motsetning til fjorårets 65 påmeldte aktører. Vi hadde 33
private aktører, hvilket er maksimalkapasitet på den private dagen. Videre hadde vi 26 påmeldte
offentlige aktører. Jeg har gått grundig gjennom dette, og kommet til at avviket fra fjorårets antall
påmeldte skyldes ulike årsaker. Årsaken er en kombinasjon av at flere offentlige aktører stiller
annethvert år, og at enkelte aktører ikke lenger budsjetterer med å stille, eller ønsker å stille, på
arbeidslivsdagene.
Dette resulterte i noe lavere inntekter sammenlignet med i 2015. De totale inntektene for i år ligger
likevel på i overkant av 1 million. Utgiftene reduserte vi imidlertid betraktelig fra hva som ble brukt
i fjor. Alt i alt er vi svært fornøyd med dette resultatet.
Samlet sett vil jeg oppsummere både arrangementet og mitt verv som vellykket, og jeg er godt
fornøyd.
Med vennlig hilsen,
Marthe Holm
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Semesterrapport Sosialansvarlig
Kjære Generalforsamling,
21.-24. Januar: Mentor Weekend
”Fadderuke” for utvekslingsstudentene som begynte dette vårsemesteret. Første dagen var vi på
Gyldenpris etterfulgt av fest på Kvarteret i eget rom. Dagen etter hadde de individuelle gruppene
vors hos seg, før vi reiste delvis til Kvarteret, delvis til 1. trinn sin eksamensfest. På lørdagen var
det også individuelle vors, før vi var på Hulen. Søndagen hadde vi idrettsturnering. Synes det var en
hyggelig uke, selv om det var litt varierende oppmøte fra fadderbarnas side.
8.-9. April: Hyttetur med utvekslingsstudentene
Turen gikk til Varegg-hytten, og vi var omkring 28 stykker. Bussen gikk halv fire, og alle var i hytten
før klokken fem. Vi spiste taco, noe alle så ut til å like. Det var passelig mengde mat, lite til overs.
På kvelden hadde vi diverse leker, det så ut som at alle koste seg. Dagen etter var det frokost og
hjemreise 11:17. Vi sponset bussen for utveksling både opp og ned.
11. April: Pubquiz
Vi avholdt quiz på Kvarteret. Godt oppmøte og veldig hyggelig. Syntes det var fint å bruke
Kvarteret, muligens bedre enn å bruke Three Lions. Det var lett å booke og driftsansvarlige på
Kvarteret er veldig hyggelige. Spørsmålene var passende, vinnerlaget hadde 25 av 30 riktige.
Premiene vi hadde fått hadde en samlet verdi på omtrent 4000 kroner. Jeg synes arrangementet var
et godt bidrag til mitt mål om å holde et høyt aktivitetsnivå i ELSA Bergen.
12. Mai: Avslutningsfest
Er ikke avholdt enda. Usikkert hvem og hvordan vi skal invitere medlemmer. Vet nok mer når GF
avholdes.
Overordnet
Jeg er samlet sett fornøyd med de sosiale arrangementene som har blitt avholdt dette semesteret.
Det er færre dette semesteret enn hva som ble avholdt i høst, dette skyldes at vårsemesteret
generelt er mer hektisk.

Med vennlig hilsen
Hanna Brodersen
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8. Godkjenning av semesterrapporter
9. Endringsforslag
a) Vedtektsendringer
Vedtektsendringer GF vår 2016

Endring av § 2:
§ 2 Formål

ELSA Bergen skal arbeide for å fremme, skape og utvikle gjensidig forståelse, samarbeid
og personlige kontakter mellom jusstudenter og unge jurister fra ulike land og rettssystemer.
ELSA Bergen er en upolitisk ikke-politisk og uavhengig non-profit ideell organisasjon.
Begrunnelse: Forslag om endring av § 2 er en språklig endring i samsvar med ELSA Norge sine
vedtekter, sist oppdatert under vårens landsmøte. Endring retter seg mot begrepene ”upolitisk”
og ”non-profit” som ble endret til ”ikke-politisk” og ”ideell”.

Endring av § 11:
§ 11 Valg av styre
Ved valg av styre skal medlemmene velges i følgende rekkefølge:
a) President
b) AA-ansvarlig Secretary General
c) S&C-ansvarlig Treasurer
d) STEP-ansvarlig VP Marketing
e) Markedsføringsansvarlig VP AA
f) Økonomiansvarlig VP S&C
g) Generalsekretær VP STEP
h) ALD-ansvarlig
i) Sosialansvarlig
Endring av valgrekkefølgen kan besluttes av generalforsamlingen ved simpelt flertall.
Hver kandidat har maksimum tre minutter til rådighet for å holde appell til
generalforsamlingen. Deretter gis generalforsamlingen inntil ti minutter for spørsmål til
kandidaten.
Begrunnelse: Dette er også redaksjonelle endringer i samsvar med ELSA Norge sine vedtekter.
Under vårens landsmøte ble det besluttet å benytte de offisielle titlene til vervene . I tillegg ble
det vedtatt å endre på rekkefølgen slik at dette samsvarer med hva som er normen i ELSAnettverket internasjonalt.
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Endring av § 14:
§ 14 Styrets sammensetning
Styret skal bestå av:
a) President
b) Generalsekretær Secretary General
c) Økonomiansvarlig Treasurer
d) Markedsføringsansvarlig VP Marketing
e) S&C-ansvarlig VP AA
f) AA-ansvarlig VP S&C
g) STEP-ansvarlig VP STEP
h) ALD-ansvarlig
i) Sosialansvarlig
Norge.

Det skal tilstrebes å unngå dobbeltroller. Styremedlemmene bør derfor ikke ha verv i ELSA

Styret velges på vår-generalforsamlingen for en periode på et år som strekker seg fra 1.
august til 31. juli. Dersom særlige grunner tilsier det, er det likevel mulig å stille for et halvt år.

Begrunnelse første ledd: Språklig endring i samsvar med ELSA Norge sine vedtekter.
Begrunnelse tredje ledd: Det er lite hensiktsmessig å ha anledning å stille for et halvt år om
gangen i styret. Dette er ikke vanlig praksis, og etter vedtektene § 14 tredje ledd går
styreperioden over ett år. Det vil bryte med kontinuiteten innad i styret, og kan også ha uheldige
konsekvenser for verv hvor det er naturlig at man sitter et helt år, eksempelvis ALD-ansvarlig.
Av hensyn til kontinuitet i styret og kvalitetssikring av transition, bør det ikke åpnes for å stille
for et halvt år.

Endring av § 15:
§ 15 Supplering av styret
Skulle et styreverv være ledig skal det foretas en supplering etter annet ledd.
Styret kan supplere seg selv med ett medlem medlemmer til ledige styreverv. Suppleringen
foretas ved en avstemning i styret, etter at gruppene undergruppene har fått anledning til å uttale
seg om kandidatene. Det skal legges vekt på gruppens undergruppenes meninger. Suppleringen
vedtas av enstemmig styre.
Dersom styrevervet er ledig etter valget på vårens generalforsamling skal en supplering
foretatt av det nye styret godkjennes på høstens generalforsamling.
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Begrunnelse: Av demokratiske hensyn bør et styremedlem valgt av styret i etterkant av valget
på vårens generalforsamling godkjennes av generalforsamlingen på høstens generalforsamling.
Dersom styret supplerer seg selv etter høstens generalforsamling vil det ikke ha noen hensikt å
godkjenne denne på vårens generalforsamling da det her uansett velges en ny kandidat til
vervet. Dette er i tråd med prosessen som følges av ELSA International.
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b) Stillingsinstrukser
Endringsforslag stillingsinstrukser GF vår 2016

President
President har blant annet ansvaret for:
Hovedansvarsområder:
o Board Management
o Å lede og forberede styremøter jevnlig
o Å ha oversikt over hva som skjer innenfor de øvrige ansvarsområdene i styret
o Å samarbeide med og følge opp Directors dersom styret velger ut slike
o Koordinering og oppfølging innad i styret, samt se til at målene som er staket ut i
OYOP innfris
o Å delegere arbeidet rundt generelle ELSA arrangementer innad i styret
o External Relations
o Å representere lokalgruppen overfor samarbeidspartnere, høye beskyttere, Det juridiske
fakultet og andre eksterne; tidvis vil det være hensiktsmessig at andre i styret eller
lokalgruppen står for kontakten, og da må presidenten sørge for at ansvarsfordelingen er
klar og at kontakten gjennomføres på en profesjonell måte
o Å følge opp og kommunisere aktivt med lokalgruppens samarbeidspartnere, høye
beskyttere, Det juridiske fakultet og andre eksterne
o Lokalgruppens nasjonale forpliktelser; sørge for god kommunikasjon med ELSA Norge
og de andre lokalgruppene, herunder være bindeledd for egen lokalgruppe
o Fundraising på lokalt nivå sammen med økonomiansvarlig og markedsføringsansvarlig
o Expansion
o Å planlegge og å iverksette tiltak for å sikre rekrutteringen til ELSA sammen med
generalsekretær
o Å arbeide med HR-kampanjen, herunder arrangering av fadderuke og
markedsføringskampanje Arbeide med rekruttering til ELSA Bergen, herunder ved å
bidra til arrangering av fadderuke og semesterstart.
For øvrig
o Å forberede og gjennomføre den generelle del av transition sammen med
generalsekretær
o Kan delta på ELSA Norges styremøter
o Hjelpe generalsekretæren med planleggingen og gjennomførelsen av Generalforsamling
to ganger årlig
o Følge opp Arbeidslivsdagkomitéen og se til at ELSAs interesser ivaretas
o Skrive innlegg i Injuria og ALD-magasinet
o Bidra til den daglige driften av ELSA Bergen ved å delta på styremøter og komme med
innspill til agendaen.
o Delta på planleggingsmøter og transition med styret
o Delta på generalforsamlingene
o Skrive OYOP før første generalforsamling og semesterrapport til hver
generalforsamling.

Hovedsamarbeidspartner

Sponsor

o
o
o
o

Representere lokalgruppen i sitt vervs workshop på Landsmøtene
Delta på felles arrangementer i regi av lokalgruppen og hjelpe til å planlegge ved behov.
Være et bindeledd mellom lokalgruppen og landsstyret
Gi sin etterkommer i styret transition til sitt verv på en god måte

Spørsmål kan rettes til president.bergen@elsa.no

Begrunnelse punkt 11: I Bergen driver vi normalt ikke med fundraising i det hele tatt. Våre midler
kommer fra sponsoravtaler og disse er det President og Treasurer som står ansvarlige for.
Begrunnelse punkt 14: Språklig endring

Hovedsamarbeidspartner

Sponsor

VP Marketing
Markedsføringsansvarlig/Vice President Marketing har blant annet ansvaret for
Hovedansvarsområder:
o Å skape en felles profil for Lokalgruppen som passer med resten av nettverket
o fundraising på lokalt nivå sammen med president og økonomiansvarlig
o Å være markedsføringskontakt for sponsorer
o Produsere markedsføringsmateriell for lokalgruppen
o Promotere internasjonale og nasjonale ELSA-arrangementer etter instruks fra key
areane
o Organisere distribusjon av markedsføringsmateriell sammen med resten av
lokalgruppen
Forøvrig:
o Bidra til den daglige driften av ELSA Bergen ved å delta på styremøter og komme med
innspill til agendaen.
o Delta på planleggingsmøter og transition med styret
o Delta på generalforsamlingene
o Skrive OYOP før første generalforsamling og semesterrapport til hver
generalforsamling.
o Representere lokalgruppen i sitt vervs workshop på Landsmøtene
o Delta på felles arrangementer i regi av lokalgruppen og hjelpe til å planlegge ved behov.
o Være et bindeledd mellom lokalgruppen og landsstyret
o Gi sin etterkommer i styret transition til sitt verv på en god måte
Spørsmål kan rettes til marketing.bergen@elsa.no

Begrunnelse: I Bergen driver vi normalt ikke med fundraising i det hele tatt. Våre midler kommer
fra sponsoravtaler og disse er det President og Treasurer som står ansvarlige for. Det er derfor
ingen grunn til at dette blir stående i MKT-instruksen. Tvert i mot vil det sannsynligvis heller skape
forvirring for fremtidige MKT-ere.

Hovedsamarbeidspartner

Sponsor

10. Økonomi
a. Godkjennelse av revidert budsjett 2015/2016
b. Godkjennelse av foreløpig regnskap 2015/2016
c. Godkjennelse av forslag til budsjett 2016/2017
d. Valg av revisor

Hovedsamarbeidspartner

Sponsor

11. Valg av nytt styre
Motivasjonsbrev til årets styrevalg
Motivasjonsbrev til vervet som President i ELSA Bergen
Hei!
Mitt navn er Camilla Winsvold. Jeg går 2. avdeling ved det juridiske fakultet og ønsker å stille til
vervet som President i ELSA Bergen fra høsten 2016.
Jeg har vært aktivt ELSA-medlem i snart to semester, med hovedfokus i undergruppen STEP.
Innad i STEP-gruppen har jeg hatt vervet som Student Hunting-ansvarlig, hvilket har gitt meg god
erfaring og nye kunnskaper jeg håper å kunne dra nytte av i vervet som President. Allerede i mitt
første semester som aktivt ELSA-medlem var jeg med på LM i Tromsø i september 2015. Der fikk
jeg innblikk i ELSA som organisasjon, og opplevelsen ble en kickstart for min STEP-karriere. Kun
måneder senere var jeg ansvarlig for et stort internasjonalt arrangement i regi av STEP ved navn
”Go International!”. Som ansvarlig for dette prosjektet fikk jeg bryne meg på lederansvar,
kommunikasjon med eksterne aktører som eksempelvis Wikborg Rein, og jeg lærte masse om
hvilke internasjonale muligheter ELSA har å by på for studentene.
Gjennom dette arrangementet lærte jeg mye om meg selv, både som ELSA-medlem og som
person. Jeg er en strukturert jente som liker ansvar og utfordringer. Jeg tilegner meg nye
kunnskaper raskt, og jeg kommuniserer godt med mange forskjellige typer mennesker, både i
profesjonelle og uformelle sosiale settinger. På samme tid er jeg flink til å formulere meg både
muntlig og skriftlig, hvilket jeg tror kommer godt med i vervet som president.
I vervet som President for ELSA Bergen, ønsker jeg spesielt å skape utvikling i ELSA sitt
samarbeid med fakultetet om utveksling. Jeg ønsker at utvekslingselevene skal integreres ytterligere
allerede i fadderuken. Likeså ønsker jeg å være en del av den spennende prosessen ELSA står
overfor i arbeidet mot et nytt sponsorsamarbeid. Jeg ønsker å oppnå et ryddig og godt samarbeid
ved å promotere ELSA på en ydmyk og profesjonell måte. På samme tid er det viktig for meg å
reklamere for ELSA, da vi er en av de største, frivillige studentorganisasjonene for juss-studenter.
Ved å engasjere flere aktive medlemmer kan ELSA bli enda større, enda bedre og ikke minst kan vi
oppnå enda bedre resultater.
Jeg gleder meg!
Med vennlig hilsen
Camilla Winsvold

Hovedsamarbeidspartner

Sponsor

Motivasjonsbrev til vervet som President i ELSA Bergen
Kjære Generalforsamling,
Jeg heter Ane Fossli og er 23 år gammel. For tiden går jeg andre året på jusstudiet og melder
herved mitt kandidatur til vervet som president for ELSA Bergen i styreperioden 2016/2017.
Mitt første møte med ELSA var i fadderuken da jeg ble godt tatt i mot av ELSA-fadderne i deres
faddergruppe. Etter å ha blitt introdusert nærmere for organisasjonen ble jeg svært overveldet av
det unike tilbudet ELSA tilbyr, og klar over at dette var en organisasjon jeg hadde lyst til å
engasjere meg i. Jeg søkte meg etter dette til Seminar- og aktuelt-gruppen og fikk vervet som leder.
I løpet av året som leder for Seminar- og aktuelt-gruppen har det vært enormt inspirerende å se alt
medlemmene av gruppen har fått til å arrangere, og være en del av prosessen til flere suksessfulle
foredrag. Samtidig har jeg også selv tatt initiativ, blant annet kommer sjefen for PST for å holde
foredrag i slutten av april.
Jeg har også deltatt på flere ELSA-arrangementer. I september reiste jeg på Landsmøtet i Tromsø
sammen med delegasjonen fra Bergen. Her hadde jeg en veldig lærerik helg på workshop med
S&C. Samtidig fikk jeg større innblikk i organisasjonen, og lærte mer om de andre lokalgruppene. I
november deltok jeg på Nordic Officers Meeting i Bergen, noe som ga meg større innblikk i den
internasjonale delen av ELSA. Det var veldig inspirerende å møte ELSAere fra andre land og få et
internasjonalt perspektiv på problemstillinger. I tillegg har jeg storkost meg på begge hytteturene,
samt deltatt på quiz og arrangert to S&A-vors.
Visjonen til ELSA om å tilby studentene noe annet enn det de får gjennom studiet, både faglig,
samfunnsaktuelt og internasjonalt, står hjertet mitt nært. For meg er det hele essensen i ELSA, og
en av grunnene til at jeg liker ELSA så godt. Dette er noe jeg virkelig ønsker å styrke og videreføre,
og det er derfor jeg ønsker å bruke mine ressurser på dette gjennom presidentvervet.
Om jeg skulle bli valgt som president for ELSA Bergen ønsker jeg å fortsette å representere ELSA
godt utad. Jeg ønsker å være en synlig president, og for meg er denne synligheten tredelt.
For det første ønsker jeg å opprettholde den gode kontakten med Harris, fakultet og sponsorer.
Gjennom vervet mitt som leder for Seminar- og aktuelt-gruppen har jeg fått godt trening i å
forholde meg til eksterne aktører på vegne av ELSA. Jeg har tidligere også vært leder for
Fagutvalget for retorikk og representant i Programstyret til retorikk. Her var jeg studentenes
stemme overfor fakultetet i flere møter. På bakgrunn av min erfaring føler jeg meg trygg på at jeg
har et godt grunnlag for å skjøtte denne delen av vervet på en god måte.

Hovedsamarbeidspartner

Sponsor

For det andre ønsker jeg å være en god ambassadør for studentene på fakultetet slik at de får et
godt inntrykk av ELSA og ELSA sine verdier.
For det tredje ønsker jeg å være synlig og tydelig for medlemmene som er aktive i gruppen. Dette
er svært viktig for meg og noe jeg kommer til å prioritere. For å oppnå dette vil jeg delta på møter i
undergruppene, og målet mitt er at alle medlemmer skal føle at de kan snakke med meg og vite
hvem jeg er. Jeg ser virkelig også stort frem til å bli enda mer engasjert i STEP og AA.
Gjennom vervet mitt som leder for Seminar- og aktuelt-gruppen har jeg annenhver uke holdt
møter for gruppen samtidig som jeg til enhver tid har hatt oversikt over medlemmenes oppgaver.
Dette gjør at jeg føler meg godt forberedt til delen av presidentvervet som går på Board
Management.
Jeg tror at jeg kan bli en god president for ELSA Bergen fordi jeg er ansvarsbevisst,
hardtarbeidende og inkluderende. Som person er jeg av natur svært engasjert og kommer til å stå
på for å gjøre den best mulige jobben for ELSA Bergen. Gjennom året mitt i ELSA har jeg som
leder for Seminar- og aktuelt-gruppen og deltager på Landsmøte i Tromsø fått et godt innblikk i
organisasjonen. Samtidig er jeg også kjent med hva jeg må sette meg inn i for å kunne utøve vervet
på best mulig måte.
Avslutningsvis ber jeg om deres tillit fordi jeg er motivert, engasjert og ikke minst kommer til å
ofre tid, søvn og arbeid slik at jeg kan være med å gjøre ELSA Bergen til en organisasjon vi fortsatt
kan være stolte av.
Med vennlig hilsen
Ane Fossli

Hovedsamarbeidspartner
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Motivasjonsbrev til vervet som VP AA i ELSA Bergen
Kjære Generalforsamling,
Jeg sender mail angående styreverv i ELSA. Jeg ønsker å stille som VP AA på generalforsamlingen.
I høst var jeg sponsoransvarlig i prosedyrekonkurransen, noe jeg syns var både spennende og
lærerikt. Jeg syns det var gøy å jobbe fram mot et arrangement som gir studentene på fakultetet
muligheten til å prøve ut kunnskap i praksis. Dette tror jeg er et viktig bidrag for å opprettholde
motivasjonen i en ellers teoretisk hverdag. Denne praktiske tilnærmingen til jussen har jeg veldig
lyst til å være med på å videreføre både ved prosedyrekonkurransen og forhandlingskonkurransen.
Jeg syns også det er gøy at ansvarsområdet for utvekslingsstudenter ligger til vervet. Gjennom året
har jeg hatt mye kontakt med utvekslingsstudenter både fra jussen og andre fakulteter på
universitetet. Jeg var blant annet fadder for en tysk jusstudent forrige halvår gjennom buddyprogrammet. Jeg syns personlig det er utrolig gøy å bli kjent med studenter fra andre land og tror
dette er noe flere norske studenter kunne hatt glede av. Gjennom vervet i AA ser jeg frem til å
kunne tilrettelegge for sosiale aktiviteter der norske og utenlandske studenter kan møtes. Her har
jeg fått masse innspill og ideer fra utvekslingsstudentene!
Videre er jeg en organisert og effektiv person. Jeg har erfaring fra lignende verv tidligere og tror jeg
klarer å kombinere studier og styreverv på en god måte. Jeg er engasjert, glad i å samarbeide og
syns det er gøy med nye utfordringer. Jeg vil gå inn i et verv med masse pågangsmot og energi!
Til slutt har jeg veldig lyst til å bli kjent med flere fra ELSA og bli en del av det sosiale. Jeg vil
gjerne bli med på å skape et godt miljø både for nåværende medlemmer og nye studenter til
høsten!
Ser fram til generalforsamlingen!

Med vennlig hilsen,
Ida Steenfeldt-Foss

Hovedsamarbeidspartner
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Motivasjonsbrev til vervet som VP AA i ELSA Bergen
Kjære Generalforsamling,
Mitt navn er Maria Inderberg, og jeg går i 2. Klasse her på jussen. Jeg ønsker med dette brevet å
formidle litt om hvem jeg er, hvorfor jeg mener å være skikket til å inneha stillingen som VPAA, og
sist men ikke minst hvorfor jeg er motivert for å søke, og hva som trigger meg;
Innehar jeg kvalifikasjonene som kreves for stillingen?
Jeg har vært Director i AA i snart et år, og dermed vært med på arrangeringen av både
prosedyrekonkurransen og forhandlingskonkurransen. Jeg har jobbet tett sammen med nåværende
VPAA, Marie Kildahl, og har følgelig fått en meget god innsikt i hva det vil si å arrangere de to
konkurransene.
Personlige egenskaper
Jeg vil betegne meg selv som strukturert, flittig, målbevisst og sosial. Hver søndag lager jeg en
detaljert kalender for hvordan uken skal se ut, og jeg kan slik love at jeg aldri glemmer noe. I
tillegg, har jeg gode taleevner, og har gjennom min tid hos KPMG blitt erfaren, og om jeg tør påstå
god, til å forholde meg til voksne, høyt utdannede mennesker. Jeg vil òg nevne at et halvt år med
sporadisk korrekturlesing av juridiske dokumenter har løftet mine skriftlige ferdigheter til et godt
nivå. Idet jeg går ut ifra at stillingen innebærer diverse kommunikasjon med juridisk faglærte, tillater
jeg meg å tro at gode muntlige og skriftlige ferdigheter er en fordel – noe jeg tør påstå at jeg
besitter.
Min motivasjon for å søke
Jeg ønsker å bli VPAA både fordi jeg har syntes det har vært morsomt å være med som VPAAs
høyrehånd, og jeg har i tillegg flere nye ideer til neste verv. Jeg vil være med på å gjøre
prosedyrekonkurransen og forhandlingskonkurransen bedre enn fjorårets dersom dette i det hele
tatt er mulig med tanke på Maries fantastiske innsats.
Jeg håper å kunne bidra med målrettet arbeid, et vedvarende godt humør, stå-på-vilje, teamspirit,
struktur og beslutningsevne.
Avslutningsvis, håper jeg mitt motivasjonsbrev gir dere et tilstrekkelig grunnlag for å overbevise
om først og fremst min interesse for å kunne bidra i ELSA, dernest at mine egenskaper passer for
stillingen, og at jeg slik er en egnet kandidat til stillingen!
Jeg takker for deres tid, og håper på en positiv tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
Maria Inderberg

Hovedsamarbeidspartner
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Motivasjonsbrev til vervet som VP S&C i ELSA Bergen
Kjære Generalforsamling,
Jeg vil med dette brevet presentere mitt kandidatur til vervet som VP S&C i ELSA Bergen i
styreperioden 2016/2017.
Mitt navn er Oda Ringstad. Jeg er 24 år gammel og går andre studieår.
Jeg ble med i seminar- og aktueltgruppen (S&A) i ELSA høsten 2015. Siden det har jeg fått i
oppgave å arrangere flere ulike foredrag, både direkte knyttet til fag ved fakultetet og andre
juridiske temaer. Dette har ført til at jeg nå ønsker mer ansvar og større oppgaver i ELSA.
Fra første stund i ELSA har jeg stortrivdes, og grunnen til dette er at jeg alltid føler meg inkludert.
I S&A har jeg møtt mennesker jeg deler interesser med, noe som gjør at jeg gleder meg til møtene
utover det faglige. Jeg synes også at ELSA supplerer fakultetet godt ettersom vi har anledning til å
arrangere en mengde ulike foredrag innenfor temaet ”juss”. Dette gir meg mulighet til å utforske
de ulike juridiske emnene jeg interesserer meg for, og det er nettopp en av grunnene til at jeg
mener ELSA er viktig for studiet.
Tidligere har jeg erfaring fra ansvarsfulle verv, både knyttet til utdanning og politikk. Selv mener jeg
at dette vil bidra til at jeg gjør en god jobb som VP S&C. Min erfaring fra håndball som både
spiller, trener og dommer har også gjort så jeg har utviklet gode samarbeidsevner og gitt meg
ledelseserfaring. Jeg ser verdien i å spille hverandre gode, og jeg vil derfor fokusere på å samarbeide
med de andre ELSA-styrene og lære av deres erfaringer.
Ved siden av studiene har jeg en deltidsjobb som saksbehandler hos Statens Vegvesen, noe som har
lært meg å balansere en krevende jobb og hektiske situasjoner. Jeg ser på VP S&C som et
ansvarsfullt verv i kombinasjon med studiene, men jeg mener at jobben min har gjort meg god på å
mestre flere ting på én gang og jeg er godt strukturert.
I år har jeg fått verdifull erfaring fra å arrangere foredrag. Mitt engasjement for S&A har gitt meg
god innsikt i ELSA, og jeg har satt meg godt inn i rollen som VP S&C ved å snakke med både
Camilla og Masha (Maria) som har bred erfaring med vervet.
Jeg synes S&C er et godt supplement til hverdagen som juss-student. Man har mulighet til å få
faglig påfyll, reise og bli kjent med studenter fra andre land. Nettopp fordi jeg synes dette er en
fantastisk mulighet ønsker jeg å promotere law schools og delegations enda mer. Jeg ønsker også å
styrke det sosiale i S&C, både mellom studieturgruppen og S&A og gruppene isolert, for jeg synes
oppriktig at dette er flotte mennesker å tilbringe tiden min med!

Med vennlig hilsen
Oda Ringstad
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Motivasjonsbrev til vervet som VP S&C i ELSA Bergen
Kjære Generalforsamling,
Jeg heter Gabrielle Brøyn, er 20 år, og går første året på jussen her i Bergen. Med dette
motivasjonsbrevet stiller jeg til vervet som Vice President for Seminars & Conferences for
styreperioden 2016/2017.
Jeg var i ELSA faddergruppen, og ble veldig interessert i organisasjonen allerede da. Derfor meldte
jeg meg inn i S&A ved første mulighet. Jeg var med å arrangere Go-International på høsten, og
fikk med det et godt innblikk i de internasjonale mulighetene ELSA tilbyr. På høsten var jeg også
med på ICM i Batumi, hvor jeg fikk en bredere forståelse for organisasjonen på internasjonalt plan.
Jeg var med i planleggingsgruppen for liten studietur til Berlin i vår, og synes det var veldig gøy å
organisere denne turen. I vår var jeg også med på LM i Oslo, hvor jeg var sekretær for S&C
workshop. Gjennom deltakelse på LM fikk jeg større forståelse for hvordan ELSA fungerer på
lokalt og nasjonalt plan, og jeg ble veldig motivert til å bidra i større grad i ELSA.
Mulighetene ELSA tilbyr utenlands interesserer meg veldig, og det er viktig for meg at studentene
skal bi best mulig opplyst om disse. Jeg er også veldig glad i å organisere og planlegge, noe jeg tror
kan være til hjelp i vervet. Jeg har erfaring fra to av hovedområdene i S&C og har blitt godt innført
i de to siste på ICM og LM. Jeg tror disse erfaringene kunne hjulpet meg i vervet, dersom jeg skulle
bli valgt.
Jeg har satt meg inn i hva vervet innebærer og er veldig motivert og engasjert til å påta meg
oppgaven.
Hvis jeg blir valgt som VP S&C vil jeg jobbe aktivt for å få nye aktive medlemmer og beholde de vi
allerede har. Jeg ønsker også å jobbe sammen med STEP for å informere studentene om alle de
internasjonale muligheter i ELSA. Jeg vil bistå leder for S&A og Director for studieturer i deres
arbeidsoppgaver der de trenger og ønsker dette. Jeg vil også jobbe for å opprettholde kontakt med
landsstyret og de andre lokalgruppene for å dele erfaringer og råd, selv utenom LM. Jeg vil være en
imøtekommende og positiv VP S&C som det skal være lett å ta kontakt med.
Dersom det er noen spørsmål angående mitt kandidatur er det bare å ta kontakt.
Med vennlig hilsen
Gabrielle Brøyn
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Motivasjonsbrev til vervet som VP S&C i ELSA Bergen
Kjære Generalforsamling,
Mitt navn er Erling Hermansen Grøndahl og jeg går nå første året på juridisk fakultet. Skoleåret
(15/16) har jeg vært nestleder i Seminar og Aktueltgruppen i ELSA Bergen. Denne stillingen har
gitt meg interesse og motivasjon til engasjere meg videre i ELSA og til å ta på meg et større ansvar.
Min motivasjon til å søke vervet som VP S&C kommer av et ønske om å gi andre elever ved
juridisk fakultet et godt tilbud av både faglige relevante og interessante arrangementer. Som VP
S&C vil jeg ha mulighet til å kunne være med å gjøre dette gjennom de forskjellige undergruppene
i S&C. Et styreverv i ELSA gir også mulighet til å i større grad kunne engasjere meg i
organisasjonen.
Mitt tidligere verv som nestleder i seminar- og aktueltgruppen og det følgende samarbeidet med
nåværende VP, har gitt meg ett lite innblikk i vervets innhold og arbeidsoppgaver. Vervet har også
gitt meg erfaring i å lede og passe på organiseringen av faglige arrangementer. Dette mener jeg vil
være gode erfaringer og egenskaper å ha som VP S&C.

Med vennlig hilsen
Erling Hermansen Grøndahl
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Motivasjonsbrev til vervet som markedsføringsansvarlig i ELSA Bergen
Kjære Generalforsamling,
Mitt navn er Helene Eiane Rasmussen, og jeg går andre avdeling her på jussen. Jeg stiller herved til
vervet som markedsføringsansvarlig for styreperioden 2016/2017.
Gjennom første året på Dragefjellet hørte jeg mye positivt om ELSA. Særlig organisasjonens gode
samhold og faglige utbytte appellerte til meg, og ved semesterstart i år deltok jeg derfor på
informasjonsmøtet, søkte på stillingen som IFP-ansvarlig i S&A og ble aktiv. Det har jeg aldri
angret på!
Som IFP-ansvarlig sammen med Ragnhild Bjørndal har jeg i inneværende år hatt et overordnet
ansvar for planlegging og gjennomføring av foredrag innen medierett, med fokus på internett. Vi
har jobbet målrettet og jevnt og lært utrolig mye på veien. Så langt i år har vi blant annet avholdt
foredrag med Mah-Rukh Ali. Stillingen ga meg et særlig ansvar som jeg har trivdes veldig godt
med, og det ga meg et godt overblikk over organisasjonen. Jeg har blitt kjent med utrolig flinke og
hyggelige mennesker, og lært hvorfor begrepet ”ELSA-familien” har fått sitt opphav.
Så, hvorfor søker en tidligere IFP-ansvarlig markedsføringsvervet? Svaret er at jeg interesserer meg
for kommunikasjon og promotering, særlig på sosiale medier. Jeg er ambisiøs og målrettet, sosial
og imøtekommende, og liker å ha mange baller i luften. Jeg pipler over av motivasjon for å gi
eventene vi jobber for den oppmerksomheten de fortjener!
Som IFP-ansvarlig fikk jeg personlig erfare betydningen av en god markedsføring. Når du er
ansvarlig for gjennomføringen av foredrag er du alltid opptatt av å innfri forventningene til både
deltakere, samarbeidspartnere og oss selv. Det var derfor viktig for meg å følge opp
promoteringen. Jeg observerte på nært hold sammenhengen mellom markedsføring og deltakelse,
og hvilke virkemidler som fungerte best for å spre interesse for vårt arrangement. Dette
perspektivet tror jeg er noe av det viktigste jeg har i bagasjen for å gjøre en god jobb som
markedsføringsansvarlig.
En ytterligere styrke er min bakgrunn som journalist i Injuria gjennom første året på jussen, der jeg
lærte mye om formidling og kommunikasjon rettet mot en målgruppe. Jeg evner å formulere meg
presist og tydelig, og er opptatt av hvordan man kan nå frem til mottakeren med sine ytringer.
Skulle jeg få Generalforsamlingens tillitt har jeg en visjon om en enda mer aktiv bruk av sosiale
medier til promotering og profilering av våre arrangementer. Gjennom Instagram og Facebook
skal vi i tillegg til å promotere i forkant også poste et bilde og et kort referat i etterkant. Dette skal
være en fast rutine. Slik skal vi gjøre oss enda mer synlige på fakultetet, kanskje også utenfor
fakultetet, og viktigst av alt sørge for at enda flere blir nysgjerrige og interesserte i vår organisasjon.
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Avslutningsvis vil jeg si at jeg trives fantastisk godt i ELSA og ser på markedsføringsansvaret som
en mulighet å bli enda bedre kjent med ulike deler av organisasjonen og dens medlemmer! Å bli en
del av ELSA har vært en av mine beste avgjørelser på jussen, og nå ønsker jeg å bidra med det jeg
kan for å nå ut til enda flere potensielle ELSA-medlemmer for å la dem ta del i ELSA-spiriten her
på Dragefjellet. De fantastiske arrangementene våre fortjener så mye oppmerksomhet og deltakelse
som mulig, og jeg er klar for å sette denne visjonen til livs!
Jeg håper med dette å få Generalforsamlingens tillitt og muligheten til å gjøre min beste innsats for
en fortsatt god markedsføring av ELSA Bergen i det nye skoleåret.

Med vennlig hilsen
Helene Eiane Rasmussen
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Motivasjonsbrev til vervet som markedsføringsansvarlig i ELSA Bergen
Kjære Generalforsamling,
Jeg heter Marie Bakken, og går nå 1. året. I løpet av året som har gått har jeg fått oppleve mye av
det ELSA driver med. Det har definitivt gitt mersmak, og derfor har jeg bestemte meg for å stille til
Vice President for Marketing i ELSA Bergen 2016/2017.
Det startet med at jeg dro på på møter i S&A og i AA. Så bestemte jeg meg på å søke på vervet
som markedsføringsassistent. Jeg synes markedsføringsdelen av ELSA virket veldig interessant og
etterhvert som jeg fikk vervet og begynte arbeidet ble jeg overrasket over hvor omfattende denne
organisasjonen faktisk er.
I oktober åpnet muligheten seg for å dra på ICM i Batumi, og her lærte jeg utrolig mye. Jeg var
Workshop Secretary, noe som var en veldig fin erfaring. I tillegg fikk jeg møte marketeers fra andre
ELSA-land, og jeg lærte mye om hvordan ELSA markedsføres andre steder, som jeg håper og tror
jeg kommer til å få god nytte av om jeg blir valgt til VP Marketing. Jeg var også med i Organizing
Committee da NOM ble arrangert i Bergen i November, og deltok også der på MKT workshop. I
tillegg fikk jeg være med på LM i Oslo, som også var både gøy og lærerikt.
Jeg har veldig lyst til å være med i den videre utviklingen av ELSA Bergen og jeg føler jeg har mye
å bidra med. Tidligere har jeg jobbet med markedsføring og jeg har en del erfaring med Adobeprogrammene, og jeg er generelt interessert i markedsføring.
Hvis jeg blir valgt til dette vervet vil jeg jobbe for en synlig markedsføring av ELSA her på
Dragefjellet, og jeg ønsker at ELSA skal bli oppfattet som en seriøs og attraktiv organisasjon for
studentene her.

Med vennlig hilsen
Marie Bakken
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Motivasjonsbrev til vervet som generalsekretær i ELSA Bergen
Kjære Generalforsamling,
Jeg ønsker med dette å disponere meg til Generalsekretær for ELSA Bergen 2016/2017.
Om meg
Jeg vil beskrive meg selv som arbeidsom og konsentrert, og en som går dypt i arbeidet. Når jeg
setter meg ned med noe, liker jeg å gjøre en ordentlig jobb og få alt på plass før jeg gir meg. Jeg
jobber godt sammen med andre, selv om jeg også elsker å sitte time etter time og jobbe for meg
selv. Jeg ser på meg selv som god til å improvisere og flink til å ta initiativ. Har fått høre at jeg lærer
raskt, men vet ikke helt om jeg vil si meg enig. Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for systemer,
fortrinnsvis gode og velfungerende.
For meg er det konkrete resultater og tilbakemeldinger som er drivkraften. Som person er jeg
engasjert og liker å grave meg dypt ned i et prosjekt. Jeg synes jeg får mye mer ut av et arbeid når
jeg setter meg dypt inn i det. Samtidig er jeg opptatt av å velge kamper. Jeg er av den analyserende
typen, og liker å ha kontroll ved å planlegge ned til hver minste detalj. Selv opplever jeg meg som
omgjengelig og samarbeidsvillig, og jeg finner en egenverdi i å jobbe i en større gruppe med ulike
meninger for å komme fram til det beste resultatet.
Relevant erfaring
Jeg har stor erfaring med å arrangere og ha ansvar for små og store kurs, seminarer, turer og
liknende. Fra tidligere har jeg fem års erfaring fra arbeid på kommune-, fylkeskommune- og
landsdelsarbeid i en politisk organisasjon. Her har jeg hatt både organisatoriske og politiske verv,
med klart størst vekt på det første. I tillegg har jeg i to år fra 2013-2015 sittet som representant i
internasjonalt utvalg til fylkestinget i Østfold, og arrangert flere store sammenkomster. I april 2014
representerte jeg Østfold og deltok på intervjuet som sikret fylkeskommunen tittelen Europas mest
ungdomsvennlige region gjennom den prestisjetunge MYFER-prisen som deles ut annethvert år av
AER (Assembly of European Regions). Jeg har også erfaring fra elevrådsarbeid, der jeg har jobbet
tett opp mot skoleledelsen og fylkeskommunen. I perioden 2015-2019 sitter jeg også som
vararepresentant til bystyret i Fredrikstad.
Erfaring fra ELSA og motivasjon
Denne perioden har jeg hatt vervet Director for studieturer. Jeg har jobbet med alle studieturene til
ELSA gjennom året, og alle de flinke folkene rundt. Det siste året har jeg også deltatt på to
internasjonale møter, International Council Meeting i Batumi og Nordic Officers Meeting i Bergen,
i tillegg til begge National Council Meetings. Jeg har hatt gleden av å jobbe tett med VPSC samt
store deler av styret gjennom året, og fått innsyn i de fleste sider av organisasjonen.
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I et så stort og altomfattende vervområde som generalsekretær tror jeg det er helt nødvendig å ha
oversikt. Med relevativt stor innsikt i organisasjonen både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå
mener jeg at jeg har den oversikten som kreves for å gjøre en god jobb. Jeg har også både dybdeog breddeinnsikt i arbeidet til samtlige key areas. Og ikke minst er jeg oppriktig svært glad i
organisasjonen og har et inderlig ønske om å bidra til at organisasjonen når sitt fulle potensiale.
Godt valg.

Med vennlig hilsen
Herman Grøm
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Motivasjonsbrev til vervet som ALD-ansvarlig i ELSA Bergen
Kjære Generalforsamling,
Mitt navn er Fredrik Kleivan Solberg. Jeg går på første trinn, men har i løpet av tiden jeg har gått
på fakultet rukket å engasjere meg både i ELSA og i ALD.
Fra starten av høsten har jeg vært med i STEP. Der har jeg under job-hunting-perioden hjulpet til
med å ringe rundt til ulike advokatkontorer for å promotere de mulighetene de kan få gjennom
STEP. Under Student hunting-perioden har jeg bidratt flere ganger med å stå på stand for å
promotere de traineeshipene i utlandet som ELSA kan tilby norske studenter. Jeg var også med på
ELSAs landsmøte i Oslo, som ble holdt 1-3. april. Det var både morsomt og lærerikt og ga meg et
bedre innblikk i ELSAs aktiviteter.
Jeg har videre vært en av to markedsassistenter for arbeidslivsdagene. Gjennom min rolle som
markedsassistent hjalp jeg til å skaffe sponsorer, innhold til ALD-magasinet, men også med
gjennomføringen av selve karrieredagene. Dette var såpass morsomt og lærerikt at jeg ønsker å
komme i en posisjon hvor jeg får mer innflytelse og mer ansvar for gjennomføringen av
arbeidslivsdagene. Gjennom min rolle i STEP har jeg dessuten erfaring med å være i kontakt med
advokatkontorer.
I utgangspunktet hadde jeg kun ønsket å søke et verv i ALD. Imidlertid fikk jeg et godt innblikk i
ELSAs aktiviteter under landsmøtet, og synes dette virket spennende. Jeg ønsker derfor å søke
vervet som nestleder, da dette vil gi mulighet til å kunne sitte i begge styrene.

Med vennlig hilsen
Fredrik Solberg
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Motivasjonsbrev til vervet som ALD-ansvarlig i ELSA Bergen
Kjære GF
Jeg heter Sebastian Aguirre, og ønsker med dette brevet og stille til styrevervet som ALD-ansvarlig
i ELSA Bergen. Jeg er 23 år gammel, kommer fra Oslo, og fullfører denne måneden tredje avdeling
på jus UiB.
Jeg har vært aktiv i ELSA siden jeg begynte på jussen, høsten 2012. Siden den gang har jeg vært
med på mye forskjellig, men jeg var hovedsakelig aktiv i AA de første par årene, før jeg gradvis gikk
over til å fokusere på ELSAs integreringsarbeid for utvekslingsstudenter på jussen. I dag har jeg to
arbeidsoppgaver i ELSA Bergen, da jeg sitter i sosialkomitéen for utvekslingsstudentene, og er
nestleder i planleggingsgruppen for den store studieturen, som går til Kina i år. Dette er begge
verv som har gitt meg mye, ettersom det er den internasjonale siden ved ELSA som har særlig
appellert til meg.
Siden jeg begynte å interessere meg for ELSA Bergen har jeg sett en organisasjon i rask vekst.
Særlig de siste årene har jeg sett en stor, synlig, økning i antall aktive medlemmer, og det sysles også
med flere interessante prosjekter enn tidligere. Dette viser en organisasjon som i økende grad har
blitt synlig for studentene. I denne sammenheng ser jeg særlig ALD-prosjektet som en viktig faktor
for å fremme ELSA som organisasjon.
ALD-prosjektet er et prosjekt jeg har særlig interesse for, siden jeg er en stor tilhenger av at veien
fra studiet til relevant arbeid bør være kortest mulig. For meg er det viktig med et balansert ALD
som kan representere flest mulig sider ved de arbeidsmuligheter som studentene vil ha etter ferdig
utdanning. Studentene vil ha ulike ønsker og ambisjoner for arbeidslivet, og derfor blir det for meg
viktig at både offentlige og private aktører, også utenfor de typer næringsveier ofte mest assosiert
med studiet – advokat- og dommeryrket – blir representert.
Som vervholder vil jeg se frem til en omfattende og læringsrik planleggingsprosess. Jeg besitter
allerede en viss erfaring med arrangementsplanlegging og dialog med andre aktører – særlig
sistnevnte i sammenheng med politisk oppnevnte driftsstyrestillinger gjennom bydelsutvalget i
Nordre Aker i Oslo da jeg var mer aktiv i politikken som ung. Samtidig er det særlig skalaen og
omfanget av prosjektet som vil bli særlig utfordrende og spennende for meg. Her vil jeg anse særlig
gode planleggingsevner, kommunikasjonsferdigheter, og mot og vilje til å kontakte og ivareta
kontakten med aktuelle aktører som essensielt. Dette er ferdigheter jeg mener jeg besitter, og jeg
håper disse kan videreutvikles på beste måte gjennom vervet. Her vil jeg også gjerne fremheve at
jeg grunnet min nåværende studieplan vil ha god tid til å sette meg inn i vervet og starte
planleggingen allerede kort tid etter GF, siden jeg vil ha ferie fra 29.april i år. Jeg kan også se at
vervet kan innebære en grad av mekling mellom ELSA og JF. Jeg vil forsikre om at jeg på dette
punkt vil gjøre mitt beste får å på en balansert måte ivareta ELSAs interesser i prosjektet, om jeg
får generalforsamlingens tillit.
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I meg vil dere få en aktiv og pliktoppfyllende ALD-ansvarlig som forholder seg til rolig og
profesjonelt til de situasjoner som kan oppstå, og med god kjennskap til ELSAs interesser.
Generalforsamlingen holdes beklageligvis på et ganske ubeleilig tidspunkt for meg i år, bl.a. med
eksamen for meg dagen derpå og annet arbeid. Jeg kan derfor ikke garantere for at jeg får
anledning til å møte opp selv. Uavhengig av dette, ønsker jeg dere et godt valg!

Med vennlig hilsen
Sebastian Aguirre
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Motivasjonsbrev til vervet som sosialansvarlig i ELSA Bergen
Mitt navn er Marcus Cordero-Moss, jeg er 20 år gammel og går første året på jussen. Opprinnelig
er jeg fra Oslo hvor jeg gikk på Oslo Handelsgymnasium. Etter å ha sittet i sosialkomiteen til
ELSA i snart ett år har jeg kommet frem til at jeg veldig gjerne vil ha stillingen som sosialt ansvarlig
i styret. Selv om arbeidsmengden for medlemmene av sosialkomiteen har vært begrenset, har jeg
trivdes svært godt i stillingen og jeg har alltid sett for meg å til slutt ta over stillingen som sosialt
ansvarlig.
Grunnen til at jeg søker sosialt ansvarlig er at jeg føler det er stillingen som passer meg aller best i
styret. Jeg har alltid vært en utadvendt og sosial person som trives godt rundt nye mennesker. I
mine øyne er nettopp det å bli kjent med nye mennesker noe av det mest givende og lærerike en
kan oppleve. Videre har jeg aldri ansett lederroller eller ansvarsfulle posisjoner som en byrde. Tvert
i mot jeg blir motivert og engasjert av å ha et overordnet ansvar. Jeg har blant annet vært buss- og
økonomisjef på russebussen min, hatt forskjellige stillinger i revyen på videregående, samt at jeg er
økonomisjef i fadderkomiteen for fadderuken her i 2016.
ELSA er på mange måter den undergruppen på jussen som appellerer mest til meg og vekker
størst interesse. Både seriøsiteten og den internasjonale innfallsvinkelen er noe av det som
imponerer med denne gruppen. Halve familien min er fra Italia og jeg har gått på tysk skole i ti år.
Å møte og bli kjent med nye mennesker og kulturer er således noe jeg har vært borte i hele mitt liv.
Og nettopp det å kunne bli kjent med både nye studenter fra Bergen og internasjonale studenter er
en av hovedgrunnene til at jeg ønsker denne stillingen.
Jeg føler at jeg har akkurat de personlige egenskapene en trenger for å gjennomføre denne jobben
best mulig. Jeg har alltid vært en ansvarsfull person som håndterer stress og vanskelige situasjoner
godt. Selv om jeg ikke har hatt mange anledninger til å vise dette i løpet av min tid i
sosialkomiteen, tror jeg allikevel at jeg har klart å vise at jeg er en person som jobber hardt, som
man kan stole på og man kan gi ansvar til.
I og med at Hanna har gjort en så god jobb er det vanskelig å peke på noen konkrete forandringer
jeg ønsker å implementere hvis jeg blir sosialt ansvarlig. Målet mitt vil hovedsakelig være å
videreføre Hannas arbeid, men jeg vil også prøve å arrangere begivenheter hyppigere og få enda
flere folk til å komme. På denne måte håper jeg ELSA både kan rekruttere enda flere medlemmer
samtidig som samholdet innad blir styrket.
Alt i alt, føler jeg virkelig denne stillingen er midt i blinken for meg. Den er akkurat det jeg ønsker
meg og med tanke på bakgrunnen min, mine tidligere erfaringer fra lignende stillinger og
personlige egenskaper tror jeg at jeg kunne utført et ypperlig arbeid som sosialt ansvarlig. Ser frem
til å høre fra dere.
Med vennlig hilsen
Marcus Cordero-Moss
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Motivasjonsbrev til vervet som sosialansvarlig i ELSA Bergen
Kjære generalforsamling,
Jeg heter Marte Amundsen og stiller til vervet som Sosialansvarlig i ELSA.
Jeg går 1. studieår og har vært aktiv i ELSA siden i høst da jeg ble med i sosialkomiteen for
utvekslingselever. Her fikk jeg være med å planlegge diverse arrangementer for utvekslingselevene,
blant annet sammenkomster på Fantoft, juleavslutning, semester kick-off på Damsgård og hyttetur.
I januar var jeg fadder for de nye utvekslingselevene og fikk et innblikk i hva det innebærer å være
fadder.
Jeg stiller til vervet som Sosialansvarlig fordi jeg ønsker å bli enda mer engasjert i ELSA. Som
ansvarlig for dette vervet vil dere oppleve meg som engasjert, ansvarsfull og positiv.
Sosialkomiteen har gitt meg erfaring i å planlegge og gjennomføre arrangementer. Denne
erfaringen kan jeg ta med meg videre i stillingen som Sosialansvarlig, og jeg tror den kan gi meg et
godt utgangspunkt i vervet.
Hvis jeg blir valgt som Sosialansvarlig vil jeg se til at de sosiale sammenkomstene i organisasjonen
blir godt gjennomført da dette er noe jeg er personlig engasjert for.
Jeg vil også jobbe hardt for å opprettholde det gode miljøet i ELSA Bergen ved å være dedikert til
mitt verv og mine oppgaver.
Med vennlig hilsen,
Marte Amundsen
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Vedtekter for ELSA Bergen
Vedtatt på generalforsamling høst 2001
Oppdatert sist etter generalforsamling høst 2015
Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap
§ 1 Navn og struktur
Organisasjonens navn er The European Law Students’ Association (ELSA) Bergen.
ELSA Bergen er tilsluttet ELSA Norge som fullverdig medlem, og kan ikke underlegges
andre organisasjoner. ELSA Bergens aktiviteter og vedtekter skal være i samsvar med ELSA
Norges vedtekter og landsmøtets vedtak.
ELSA Bergen arbeider frittstående på selvstendig grunnlag.
§ 2 Formål

ELSA Bergen skal arbeide for å fremme, skape og utvikle gjensidig forståelse, samarbeid
og personlige kontakter mellom jusstudenter og unge jurister fra ulike land og rettssystemer.
ELSA Bergen er en upolitisk og uavhengig non-profit organisasjon.
§ 3 Medlemskap
Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen, eller med godkjent
permisjon fra studiet, er medlemmer av ELSA Bergen.
§ 4 Suspensjon og eksklusjon av ELSA Bergens undergruppemedlemmer
Et medlem i ELSA Bergen kan bli suspendert fra all aktivitet i regi av organisasjonen
dersom han eller hun forsettelig har motarbeidet eller på annen måte har hindret ELSAs
virksomhet. Videre kan medlemmet suspenderes dersom vedkommendes oppførsel på særlig
graverende måte skader ELSA som organisasjon.
Før vedtak om suspensjon fattes i lokalstyret, skal det innhentes en rådgivende uttalelse
fra ELSA Norge. Denne skal tillegges vekt ved avgjørelsen. Suspensjon krever enstemmighet i
lokalstyret, og skal gjelde til neste styreperiode.
Dersom et medlem har blitt suspendert av to etterfølgende styrer, medfører dette
automatisk eksklusjon fra alle ELSAs aktiviteter.
Et vedtak om opphevelse av eksklusjon skal fattes ved enstemmighet i lokalstyret, og det
skal innhentes rådgivende uttalelser som i annet ledd.
§ 5 Oppløsning
Vedtak om oppløsning av foreningen må vedtas med minst ¾ flertall på to etterfølgende
generalforsamlinger med minst tre ukers mellomrom.
Økonomiske midler og arkiv skal i minst 3 – tre - år etter oppløsningen oppbevares av
ELSA Norge. Deretter tilfaller de ELSA Norge.
Blir ELSA Bergen gjenoppstartet i løpet av denne perioden, skal midlene føres tilbake til
ELSA Bergen.
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Kapittel 2. Generalforsamlingen
§ 6 Innledende bestemmelse
Generalforsamlingen er ELSA Bergens høyeste organ.
Generalforsamlingen avholdes en gang i semesteret.
§ 7 Innkallelse og dagsorden
Styret innkaller alle medlemmer i ELSA Bergen til generalforsamlingen. Innkallelsen skal
foreligge minst tre uker før generalforsamlingen. Denne skal inneholde henvisning til innleveringsog offentliggjøringsfrister.
Dagsorden skal inneholde:
10) Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
11) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
12) Gjennomgang av semesterrapport, presentasjon av planer
13) Regnskap, jf. § 27
14) Eventuelle endringsforslag av vedtekter
15) Vedtekter
16) Resolusjoner
17) Valg av:
1. styre
2. revisor
En uke før generalforsamlingen skal dagsorden, semesterrapporter, foreløpig regnskap,
budsjett, vedtektsendrings- og resolusjonsforslag være tilgjengelig på ELSA kontoret.
Det kan bare fattes bindende vedtak i saker som er oppført på dagsorden. Tilføyelser til
dagsorden kan kun foretas ved enstemmighet.
§ 8 Valgkomiteen
Styret nedsetter en valgkomité med 3 – tre – medlemmer til høstens generalforsamling.
Valgkomiteens oppgave er å søke etter kvalifiserte kandidater til alle verv. Valgkomiteen skal ikke
prioritere mellom flere kandidater til et verv.
Valgkomiteens medlemmer bør ikke selv stille til valg.
§ 9 Stemme-, forslags- og talerett
Samtlige medlemmer har stemme-, forslags- og talerett på generalforsamlingen. Det er ikke
anledning til å overdra sin stemme til andre.
Andre kan av generalforsamlingen innvilges observatørstatus, med tale- og forslagsrett.
§ 10 Vedtak og valg
Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall. Med simpelt flertall menes at det
forslag som oppnår flest stemmer, blir vedtatt. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt.
Ved opptellingen av stemmene regnes ikke avholdne stemmer med.
Hvert enkelt styremedlem velges i særskilt votering.
Ved valg på styrekandidater skal det foreligge et alminnelig flertall av alle stemmene for å bli valgt.

Hovedsamarbeidspartner

Sponsor

Med alminnelig flertall menes mer enn 50% av stemmene, inkludert de avholdne stemmene.
Dersom det i det første valget bare var to kandidater og ingen av dem oppnådde nødvendig
majoritet, avholdes det et andre valg på de to kandidatene hvor de avholdne stemmene ikke telles
med.
Dersom det er flere kandidater til samme verv og ingen av kandidatene oppnår majoritet
av stemmene skal det holdes nytt valg på de to kandidatene som fikk flest stemmer i første valg.
Dersom ingen av kandidatene oppnår majoritet i det andre valget, avholdes det et tredje
valg på de to kandidatene hvor de avholdne stemmene ikke telles med.
Alle vedtak skal skje ved åpen votering, med mindre et styremedlem krever hemmelig
votering. Hemmelig votering må kreves for hver enkelt sak det skal voteres over.
Valg av styre skal alltid foregå ved hemmelig votering..
§ 11 Valg av styre
Ved valg av styre skal medlemmene velges i følgende rekkefølge:
j) President
k) AA-ansvarlig
l) S&C-ansvarlig
m) STEP-ansvarlig
n) Markedsføringsansvarlig
o) Økonomiansvarlig
p) Generalsekretær
q) ALD-ansvarlig
r) Sosialansvarlig
Endring av valgrekkefølgen kan besluttes av generalforsamlingen ved simpelt flertall.
Hver kandidat har maksimum tre minutter til rådighet for å holde appell til
generalforsamlingen. Deretter gis generalforsamlingen inntil ti minutter for spørsmål til
kandidaten.
§ 12 Endringer av vedtekter
Forslag til vedtektsendring må være styret i hende senest to uker før generalforsamlingen.
Endringsforslag fra styret må inngå i dagsorden i samsvar med § 7.
Vedtektsendringene må ha saklig sammenheng med ett eller flere av de endringsforslag
som er foreslått etter 1. ledd. Ved enstemmighet kan generalforsamlingen endre vedtektene
uavhengig av begrensningen i dette ledd.
Vedtektsendringer fordrer to tredjedels flertall på generalforsamlingen.
Vedtektsendringene trer i kraft når generalforsamlingen heves. En enstemmig
generalforsamling kan vedta at vedtektsendringene skal tre i kraft fra et annet tidspunkt.
§ 13 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles når:
- minst 20 – tyve - medlemmer av ELSA Bergen krever det
- styret ber om det
- minst 3 – tre - grupper forlanger det
Ekstraordinær generalforsamling må innkalles med minst 14 dagers varsel.
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Kapittel 3. Styret
§ 14 Styrets sammensetning
Styret skal bestå av:
a) President
b) Generalsekretær
c) Økonomiansvarlig
d) Markedsføringsansvarlig
e) S&C-ansvarlig
f) AA-ansvarlig
g) STEP-ansvarlig
h) ALD-ansvarlig
i) Sosialansvarlig
Det skal tilstrebes å unngå dobbeltroller. Styremedlemmene bør derfor ikke ha verv i ELSA
Norge.
Styret velges på vår-generalforsamlingen for en periode på et år som strekker seg fra 1.
august til 31. juli. Dersom særlige grunner tilsier det, er det likevel mulig å stille for et halvt år.
§ 15 Supplering av styret
Skulle et styreverv være ledig skal det foretas en supplering etter annet ledd.
Styret kan supplere seg selv med ett medlem. Suppleringen foretas ved en avstemning i
styret, etter at gruppene har fått anledning til å uttale seg om kandidatene. Det skal legges vekt på
gruppens meninger. Suppleringen vedtas av enstemmig styre.
§ 16 Styrets oppgaver
Styret er det høyeste organ mellom generalforsamlingene, og er ansvarlig for den daglige
driften av ELSA Bergen.
Styret skal arbeide for samarbeid og koordinasjon mellom gruppene.
Styret er delegater til landsmøtet. Kan ikke alle delta på landsmøtet, velger styret
stedfortredere. Som stedfortredere skal det fortrinnsvis velges delegater med kjennskap til det
området hvor en delegat fra styret mangler.
§ 17 Stillingsinstrukser
Generalforsamlingen kan utarbeide stillingsinstruks for de enkelte verv i styret. Stillingsinstruksene
skal være retningsgivende for styremedlemmet.
§ 18 Directors
Ethvert styremedlem kan ved behov utnevne directors innenfor sitt ansvarsområde. En
director vil være underlagt dette styremedlemmet.
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§ 19 Gjennomføringen av styremøter
Innkallelse til styremøte og dagsorden bør foreligge et døgn i forveien. Det kan bare fattes
vedtak i saker som står på dagsorden.
I saker av stor eller prinsipiell betydning skal saken om mulig sendes ut på høring i
gruppene. Gruppenes mening skal tillegges vekt.
For at styret skal være beslutningsdyktig, må mer enn halve styret være tilstede. Kun de som
deltar på møtet kan avgi stemme.
Styret fatter vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har president dobbeltstemme.
Dersom ikke alle medlemmene er tilstede ved avstemningen, kan presidenten fremfor å bruke
dobbeltstemmen velge å utsette avstemningen til neste møte.
Dersom styremedlemmet er forhindret fra å komme, kan det sende stedfortreder fra sin
undergruppe, eller gi fullmakt til et annet styremedlem. Stedfortrederen har stemmerett.
§ 20 Deltakelse i akademiske konkurranser
Styremedlemmer i ELSA Bergen eller ELSA Norge kan ikke delta i akademiske
konkurranser i regi av ELSA Bergen. Aktive medlemmer, som har nær tilknytning til en akademisk
konkurranse, kan ikke selv delta i denne konkurransen.
Styremedlemmer, uten nær tilknytning til den aktuelle konkurransen, kan likevel delta hvis
konkurransen ikke kan gjennomføres uten deres deltakelse.
§ 21 Attester
Styrets president gir attest til de øvrige styremedlemmene.
Attest til directors og vervholdere direkte underlagt et av styrets medlemmer gis ved
forespørsel av ansvarlig styremedlem i samarbeid med styrets president.
Attest til forhenværende styremedlemmer og directors og vervholdere skal godkjennes og
kontrasigneres av den som var president for vedkommende i den aktuelle perioden.
Styret kan velge å gi aktive medlemmer attest vurdert etter innsats, arbeidsmengde og
engasjement.
§ 22 Signatur
Styret eller den styret gir fullmakt, kan forplikte ELSA Bergen.
§ 23 Mistillit til styret
Et medlem av styret eller styret som en helhet kan avsettes av ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling med minimum 2/3 flertall.
Mellom generalforsamlingene kan styremedlem suspenderes når minst 2/3 av styret krever
det.
Suspensjonen gjelder frem til neste generalforsamling

Kapittel 4. Økonomi
§ 24 Generelt
ELSA Bergen har selvstendig og adskilt økonomi fra ELSA Norge.
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§ 25 ELSA Bergens midler
Styret forvalter ELSA Bergens midler. Generalforsamlingen kan instruere styret om
hvordan midlene skal forvaltes.
Styret skal føre løpende regnskap over ELSA Bergens økonomi.
§ 26 Disposisjonsrett til konti
President og økonomiansvarlig skal ha disposisjonsrett til ELSA Bergens konti.
§ 27 Regnskap og budsjett
ELSA Bergen sin regnskapsperiode skal følge styreperioden etter § 14, og strekker seg fra
1.august til 31.juli.
ELSA Bergen skal legge frem foreløpig regnskap for inneværende styreperiode på hver
generalforsamling.
På høstens generalforsamling skal regnskap fra foregående styreperiode og revidert budsjett
for inneværende styreperiode legges frem.
På vårens generalforsamling skal revidert budsjett for inneværende styreperiode og
budsjettet for neste styreperiode legges frem.
§ 28 Revisor
Generalforsamlingen velger revisor for ELSA Bergen. Styremedlem kan ikke velges til
revisor.
Revisor skal i forbindelse med revisjon av regnskapene for ELSA Bergen gjennomgå og
kontrollere:
3. regnskap,
4. bilag,
5. kassabeholdning,
6. kontoutskrifter,
7. styrevedtak vedrørende økonomiske disposisjoner, og
8. budsjett for regnskapsperioden.
Annet materiale av betydning for revisjonen skal forelegges revisor på oppfordring. Alt
materiale skal stilles til revisors disposisjon senest fire uker før avholdelse av høstens
generalforsamling.
Revisor skal legge frem en skriftlig revisjonsrapport for generalforsamlingen. Revisor har
rett til å kontrollere regnskapsføringen i løpet av regnskapsperioden.
§ 29 Regnskapsføring
Regnskapsføring skal skje etter god regnskapsskikk. Økonomiansvarlig innestår for
riktigheten av regnskapsføringen.
Alle styremedlemmer med unntak av ALD-ansvarlig og president, fører regnskap hver måned.
Regnskap må sendes inn til økonomiansvarlig innen slutten av måneden om ikke annet er avtalt
med økonomiansvarlig.
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§ 30 Refundering
Kvittering må forevises for å få refundert utlagte beløp. Utskrift fra nettbank anses ikke som
original kvittering.
Refusjon kan likevel foretas ved styrevedtak der det foreligger en ekstraordinær situasjon som
gjør at det på ingen måte er mulig å fremskaffe original kvittering.
Kapittel 5. Motstrid og fravikelse
§ 31 Motstrid mellom vedtekter
Strider ELSA Bergens vedtekter mot ELSA Norges vedtekter, går ELSA Norges vedtekter
foran.
Landsmøtet kan pålegge ELSA Bergen å bringe sine vedtekter i overensstemmelse med
ELSA Norges vedtekter.
§ 32 Fravikelse av vedtektene
Generalforsamlingen kan fravike vedtektene ved enstemmighet.
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Stillingsinstrukser for ELSA Bergen
Oppdatert sist etter generalforsamling høst 2015

President
President har blant annet ansvaret for:
Hovedansvarsområder:
o Board Management
o Å lede og forberede styremøter jevnlig
o Å ha oversikt over hva som skjer innenfor de øvrige ansvarsområdene i styret
o Å samarbeide med og følge opp Directors dersom styret velger ut slike
o Koordinering og oppfølging innad i styret, samt se til at målene som er staket ut i
OYOP innfris
o Å delegere arbeidet rundt generelle ELSA arrangementer innad i styret
o External Relations
o Å representere lokalgruppen overfor samarbeidspartnere, høye beskyttere, Det juridiske
fakultet og andre eksterne; tidvis vil det være hensiktsmessig at andre i styret eller
lokalgruppen står for kontakten, og da må presidenten sørge for at ansvarsfordelingen er
klar og at kontakten gjennomføres på en profesjonell måte
o Å følge opp og kommunisere aktivt med lokalgruppens samarbeidspartnere, høye
beskyttere, Det juridiske fakultet og andre eksterne
o Lokalgruppens nasjonale forpliktelser; sørge for god kommunikasjon med ELSA Norge
og de andre lokalgruppene, herunder være bindeledd for egen lokalgruppe
o Fundraising på lokalt nivå sammen med økonomiansvarlig og markedsføringsansvarlig
o Expansion
o Å planlegge og å iverksette tiltak for å sikre rekrutteringen til ELSA sammen med
generalsekretær
o Å arbeide med HR-kampanjen, herunder arrangering av fadderuke og
markedsføringskampanje
For øvrig
o Å forberede og gjennomføre den generelle del av transition sammen med
generalsekretær
o Kan delta på ELSA Norges styremøter
o Hjelpe generalsekretæren med planleggingen og gjennomførelsen av Generalforsamling
to ganger årlig
o Følge opp Arbeidslivsdagkomitéen og se til at ELSAs interesser ivaretas
o Skrive innlegg i Injuria og ALD-magasinet
o Bidra til den daglige driften av ELSA Bergen ved å delta på styremøter og komme med
innspill til agendaen.
o Delta på planleggingsmøter og transition med styret
o Delta på generalforsamlingene
o Skrive OYOP før første generalforsamling og semesterrapport til hver
generalforsamling.
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o
o
o
o

Representere lokalgruppen i sitt vervs workshop på Landsmøtene
Delta på felles arrangementer i regi av lokalgruppen og hjelpe til å planlegge ved behov.
Være et bindeledd mellom lokalgruppen og landsstyret
Gi sin etterkommer i styret transition til sitt verv på en god måte

Spørsmål kan rettes til president.bergen@elsa.no
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VP AA
AA-ansvarlig/Vice President Academic Activities er blant annet ansvarlig for
Hovedansvarsområder:
o Lede arbeidet med planlegging og gjennomføring av den lokale prosedyrekonkurransen,
herunder å arrangere eventuelle kurs og foredrag i den forbindelse
o Følge opp vinnerlaget fra lokal prosedyrekonkurranse frem mot nasjonal
prosedyrekonkurranse
o Promotering av ELSA Moot Court Competition EMC2 og Human Rights Moot Court
Competition på lokalt nivå
o Bidra til promotering og gjennomføring av eventuelle AA-arrangementer gjennom
ELSA Norge, slik som Legal Research Group og Law Review
o Ha hovedansvar for utvekslingsstudentene ved det juridiske fakultet, gjennom å
organisere sosiale og akademiske aktiviteter for dem.
o Ha hovedansvar for utvekslingsstudentene ved det juridiske fakultet under fadderuken
på høstsemesteret, og arrangere fadderhelg for utvekslingsstudentene på vårsemesteret
Forøvrig:
o Bidra til å skape et godt sosialt miljø innad i AA
o Bidra til den daglige driften av ELSA Bergen ved å delta på styremøter og komme med
innspill til agendaen.
o Delta på planleggingsmøter og transition med styret
o Delta på generalforsamlingene
o Skrive OYOP før første generalforsamling og semesterrapport til hver
generalforsamling.
o Representere lokalgruppen i sitt vervs workshop på Landsmøtene
o Delta på felles arrangementer i regi av lokalgruppen og hjelpe til å planlegge ved behov.
o Være et bindeledd mellom lokalgruppen og landsstyret
o Gi sin etterkommer i styret transition til sitt verv på en god måte
Spørsmål kan rettes til vpaa.bergen@elsa.no
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VP S&C
S&C-ansvarlig/Vice President Seminars&Conferences har blant annet ansvaret for:
Hovedansvarsområder:
o Rekruttere undergruppemedlemmer til S&C
o Motivere, følge opp, veilede og fungere som en overordnet leder for de ulike
underområdene og bidra til et godt sosialt miljø i S&C
o Sette i gang Seminar- & aktueltgruppen i begynnelsen av året, herunder utnevne leder,
nestleder og eventuelle ansvarlige det vil være hensiktsmessig å velge i starten av
semesteret
o Fungere som en ressurs for Director for studieturer ved utvelgelsen av
studieturgruppene og være tilgjengelig i det videre arbeidet
o Være ansvarlig for å promotere delegations og Summer Law Schools i samarbeid med
markedsføringsansvarlig og være tilgjengelig for interesserte studenter
o Forvalte S&Cs budsjett og gi styret anbefalinger til forvaltning av S&C-prosjektkontoen
o Holde seg orientert om internasjonale reguleringer av S&C-aktiviteter
o Fungere som et bindeledd mellom styret og undergruppemedlemmene
o Fungere som et bindeledd mellom S&C i ELSA Bergen og VP S&C i ELSA Norge.
o Skrive attester til undergruppemedlemmer i tråd med ELSA Bergens vedtekter § 20
siste ledd
Forøvrig:
o Bidra til å skape et godt sosialt miljø innad i S&C
o Ta ansvar for eventuelle nye oppgaver/prosjekter som naturlig faller vervet
o Bidra til den daglige driften av ELSA Bergen ved å delta på styremøter og komme med
innspill til agendaen.
o Delta på planleggingsmøter og transition med styret
o Delta på generalforsamlingene
o Skrive OYOP før første generalforsamling og semesterrapport til hver
generalforsamling.
o Representere lokalgruppen i sitt vervs workshop på Landsmøtene
o Delta på felles arrangementer i regi av lokalgruppen og hjelpe til å planlegge ved behov.
o Være et bindeledd mellom lokalgruppen og landsstyret
o Gi sin etterkommer i styret transition til sitt verv på en god måte
Spørsmål kan rettes til vpsc.bergen@elsa.no
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VP STEP
STEP-ansvarlig/Vice President Student Trainee Exchange Programme har blant annet
ansvaret for:
Hovedansvarsområder:
o Jobhunting; skaffe traineeship i Bergen og omegn
o Studenthunting; markedsføre traineeship overfor studentene ved Universitetet i Bergen
o Reception; legge til rette for mottakelse av traineer i henhold til retningslinjene i
Decision Book
Forøvrig:
o Opprette STEP-undergruppe, delegere oppgaver til gruppen og lede arbeidet i gruppen,
samt å bidra til å skape et godt sosialt miljø innad i STEP
o Bidra til den daglige driften av ELSA Bergen ved å delta på styremøter og komme med
innspill til agendaen.
o Delta på planleggingsmøter og transition med styret
o Delta på generalforsamlingene
o Skrive OYOP før første generalforsamling og semesterrapport til hver
generalforsamling.
o Representere lokalgruppen i sitt vervs workshop på Landsmøtene
o Delta på felles arrangementer i regi av lokalgruppen og hjelpe til å planlegge ved behov.
o Være et bindeledd mellom lokalgruppen og landsstyret
o Gi sin etterkommer i styret transition til sitt verv på en god måte
Spørsmål kan rettes til vpstep.bergen@elsa.no
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VP Marketing
Markedsføringsansvarlig/Vice President Marketing har blant annet ansvaret for
Hovedansvarsområder:
o Å skape en felles profil for Lokalgruppen som passer med resten av nettverket
o fundraising på lokalt nivå sammen med president og økonomiansvarlig
o Å være markedsføringskontakt for sponsorer
o Produsere markedsføringsmateriell for lokalgruppen
o Promotere internasjonale og nasjonale ELSA-arrangementer etter instruks fra key
areane
o Organisere distribusjon av markedsføringsmateriell sammen med resten av
lokalgruppen
Forøvrig:
o Bidra til den daglige driften av ELSA Bergen ved å delta på styremøter og komme med
innspill til agendaen.
o Delta på planleggingsmøter og transition med styret
o Delta på generalforsamlingene
o Skrive OYOP før første generalforsamling og semesterrapport til hver
generalforsamling.
o Representere lokalgruppen i sitt vervs workshop på Landsmøtene
o Delta på felles arrangementer i regi av lokalgruppen og hjelpe til å planlegge ved behov.
o Være et bindeledd mellom lokalgruppen og landsstyret
o Gi sin etterkommer i styret transition til sitt verv på en god måte
Spørsmål kan rettes til marketing.bergen@elsa.no
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Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig/Treasurer har blant annet ansvaret for
Hovedansvarsområder:
o Finansiell planlegging i ELSA Bergen
o Utarbeide forslag til budsjett for neste års styreperiode og revidert budsjett som skal
vedtas på begge Generalforsamlingene
o Følge opp budsjettet som er vedtatt av Generalforsamling
o Føre løpende regnskap
o Sende søknad om økonomisk støtte til eksterne
o Ha oversikt over samtlige søknader som sendes til eksterne
o Fundraising på lokalt nivå sammen med president og markedsføringsansvarlig
o Oversikt og kontroll over undergruppenes økonomi
For øvrig:
o Bidra til den daglige driften av ELSA Bergen ved å delta på styremøter og komme med
innspill til agendaen.
o Delta på planleggingsmøter og transition med styret
o Delta på generalforsamlingene
o Skrive OYOP før første generalforsamling og semesterrapport til hver
generalforsamling.
o Representere lokalgruppen i sitt vervs workshop på Landsmøtene
o Delta på felles arrangementer i regi av lokalgruppen og hjelpe til å planlegge ved behov.
o Være et bindeledd mellom lokalgruppen og landsstyret
o Gi sin etterkommer i styret transition til sitt verv på en god måte
Spørsmål kan rettes til treasurer.bergen@elsa.no
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Generalsekretær
Generalsekretær/Secretary General har blant annet ansvaret for:
Hovedansvarsområder:
o Planlegging og gjennomføring av generalforsamling én gang pr. semester
o Føre referater fra styremøter
o Lede styret i presidentens fravær
o Oppdatere/vedlikeholde nettside
o Oppdatere/vedlikeholde e-postlister
o Ansvar for elektronisk og vanlig post
o Ansvarlig for den administrative driften av lokalgruppen, herunder f.eks. registrering i
diverse registre og innkjøp av kontorrekvisita
o Assistere president med oppgaver knyttet til board management. (Se over)
o Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av Landsmøte når ELSA Bergen er
ansvarlig for gjennomføringen
For øvrig:
o Ha oversikt over det som skjer i hele foreningen.
o Bidra til den daglige driften av ELSA Bergen ved å delta på styremøter og komme med
innspill til agendaen.
o Delta på planleggingsmøter og transition med styret
o Delta på generalforsamlingene
o Skrive OYOP før første generalforsamling og semesterrapport til hver
generalforsamling.
o Representere lokalgruppen i sitt vervs workshop på Landsmøtene
o Delta på felles arrangementer i regi av lokalgruppen og hjelpe til å planlegge ved behov.
o Være et bindeledd mellom lokalgruppen og landsstyret
o Gi sin etterkommer i styret transition til sitt verv på en god måte
Spørsmål kan rettes til secgen.bergen@elsa.no
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ALD-ansvarlig
ALD-ansvarlig har blant annet ansvaret for:
Hovedansvarsområder:
o Bidra til arrangering og organisering av Arbeidslivsdagen(e) ved Det juridiske fakultet i
Bergen
o Fungere som nestleder i ALD-styret, herunder bistå leder ved møter osv.
o Hvilket hovedansvarsområde ALD-ansvarlig har spesifikt beror på
styresammensetningen i ALD-styret internt. Tidligere har ALD-ansvarlig (nestleder)
vært hovedansvarlig for kontakt og organisering av bedriftene/institusjonene
o Fremme et godt samarbeid mellom Juristforeningen og ELSA, og sørge for at ELSA blir
profilert på lik linje med Juristforeningen så langt som mulig
o Holde ELSA Bergen-styret oppdatert på utviklingen av ALD, samt videreføre og
formidle ELSA-styrets meninger og synspunkter på arrangementet
For øvrig:
o Bidra til den daglige driften av ELSA Bergen ved å delta på styremøter og komme med
innspill til agendaen.
o Delta på planleggingsmøter og transition med styret
o Delta på generalforsamlingene
o Skrive OYOP før første generalforsamling og semesterrapport til hver
generalforsamling.
o Representere lokalgruppen i sitt vervs workshop på Landsmøtene
o Delta på felles arrangementer i regi av lokalgruppen og hjelpe til å planlegge ved behov.
o Være et bindeledd mellom lokalgruppen og landsstyret
o Gi sin etterkommer i styret transition til sitt verv på en god måte
Spørsmål kan rettes til ald.bergen@elsa.no
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Sosialansvarlig
Sosialansvarlig har blant annet ansvar for:
Hovedansvarsområder:
o Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre fadderuken, slik at de nye studentene får et
best mulig møte og inntrykk av studiet og ELSA Bergen
o Arrangere sosiale sammenkomster for hele organisasjonen gjennom året; blant annet
quiz, ELSA-pils, julebord, hyttetur, avslutningsfest osv.
o Assistere generalsekretær med oppgaver knyttet til arrangering av Landsmøte i Bergen,
og eventuelle andre oppgaver på tvers av organisasjonen
o Sette sammen en sosialkomité i starten av styreperioden som bistår og hjelper til med
planlegging og gjennomføring av sosiale sammenkomster.
o Være en generell bidragsyter til rekruttering og godt miljø innad i organisasjonen
For øvrig:
o Bidra til den daglige driften av ELSA Bergen ved å delta på styremøter og komme med
innspill til agendaen.
o Delta på planleggingsmøter og transition med styret
o Delta på generalforsamlingene
o Skrive OYOP før første generalforsamling og semesterrapport til hver
generalforsamling.
o Representere lokalgruppen i sitt vervs workshop på Landsmøtene
o Delta på felles arrangementer i regi av lokalgruppen og hjelpe til å planlegge ved behov.
o Være et bindeledd mellom lokalgruppen og landsstyret
o Gi sin etterkommer i styret transition til sitt verv på en god måte
Spørsmål kan rettes til social.bergen@elsa.no
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Director for studieturer
Director for studietur har blant annet ansvar for:
Hovedansvarsområder:
o Rekruttere til studieturgruppene i S&C
o Vurdere innsendte motivasjonsbrev og sette sammen planleggingsgruppene til våre
Institutional Visits; en stor studietur og en eller to mindre studieturer per skoleår
o Fungere som en ressurs for planleggingsgruppene fra starten av planleggingen til reisen
er gjennomført
o Være aktiv i planleggingen der det er behov for det
o Informere styret og andre aktive medlemmer om muligheten til å reise på og/eller
arrangere Study Visit, og bidra til tilretteleggelse for dette dersom det er et ønske om det
o Sørge for at overordnede regler for planlegging av Institutional Visits og Study Visits
overholdes, herunder reglene for kontakt av eksterne og innsending av
vurderingsskjemaer for studieturer
o Bidra til gjennomføringen av sosiale arrangementer innad i studieturgruppene
Forøvrig:
o Director for studieturer rapporterer til VP S&C
o Godkjenning av ekstern kontakt, kontakt med ELSA Norge eller ELSA International,
går igjennom VP S&C dersom ikke annet er avtalt
o Utføre andre oppgaver som naturlig faller inn under directorstillingen
Spørsmål kan rettes til vpsc.bergen@elsa.no
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