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                                                      Hovedsamarbeidspartner 

 
President 

 
Leder/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. 
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 



 
  
 

 
                          
                                           
                                       
 
                                                      Hovedsamarbeidspartner 

transition til sitt verv på en god måte 
 
Spørsmål kan rettes til president.bergen@elsa.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 

 
                          
                                           
                                       
 
                                                      Hovedsamarbeidspartner 

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 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
  
 

 
                          
                                           
                                       
 
                                                      Hovedsamarbeidspartner 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 

 
                          
                                           
                                       
 
                                                      Hovedsamarbeidspartner 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 

 
                          
                                           
                                       
 
                                                      Hovedsamarbeidspartner 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
                          
                                           
                                       
 
                                                      Hovedsamarbeidspartner 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
                          
                                           
                                       
 
                                                      Hovedsamarbeidspartner 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
                          
                                           
                                       
 
                                                      Hovedsamarbeidspartner 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
                          
                                           
                                       
 
                                                      Hovedsamarbeidspartner 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
                          
                                           
                                       
 
                                                      Hovedsamarbeidspartner 

 
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 
 
	
	
 
 


