
  
  

                                                                            1 

 
Generalforsamling 

ELSA Bergen 
 
 
 

22. november 2016 
 

  



  
  

                                                                            2 

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, 28. april 2016 

 
7)     Semesterrapportene legges frem 

a.   President 
b.   AA 
c.   STEP 
d.   S&C 
e.   Markedsføring 
f.   Økonomi 
g.   Generalsekretær 
h.   ALD-ansvarlig 
i.   Sosialansvarlig 

 
8)   Godkjennelse av semesterrapportene 

 
9)    Økonomi 

a.   Godkjennelse av revidert budsjett 2016/2017 
b.   Godkjennelse av foreløpig regnskap 2016/2017 
c.   Godkjennelse av regnskap 2015/2016 
d.   Godkjennelse av rapport fra revisor  



  
  

                                                                            3 

 
10)  Endringsforslag 

a.   Vedtektsendringsforslag 
b.   Forslag fra vedtektskomiteen  
c.   Arbeidsregler for ELSA Bergen 
d.   Forslag fra vedtektskomiteen II 

 
11)   Valg av valgkomité 

 
12)   Eventuelt 

 
 
  



  
  

                                                                            4 

Innkalling til generalforsamling ELSA Bergen 
«I samsvar med ELSA Bergen sine vedtekter § 7, 1. ledd og på vegne av styret i ELSA Bergen 
2016/2017, er det en glede å innkalle til høstens generalforsamling. 

Generalforsamlingen avholdes tirsdag 22. november kl. 16.15 i Auditorium 4. 

Det vil bli servert pizza til alle som kommer! 

Styret ønsker å invitere de som ønsker det til en uformell ELSA-pils etter generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen vil styret i ELSA Bergen legge frem sine semesterrapporter, og 
økonomiansvarlig Sverre Ramm vil legge frem foreløpig regnskap. Eventuelle vedtektsendringer skal 
også stemmes over. Alle studenter ved juridisk fakultet i Bergen har stemme-, forslags-, og talerett på 
generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 9. 

Innholdet i GF-pakken skal være tilgjengelig for alle én uke før generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 
7, 3. ledd, og vil derfor kunne hentes på ELSA-kontoret tirsdag 15. november kl. 12:00 og legges ut i 
fillageret på MittUiB. Det minnes i denne anledning om at saker som skal inn på dagsorden eller 
forslag til vedtektsendringer til GF må være sendt til secgen.bergen@elsa.no innen tirsdag 8. 
november kl. 16.00. Send mail til secgen.bergen@elsa.no dersom du ønsker å få GF-pakken tilsendt på 
mail. 

Vedtektene ligger ute på MittUiB. Dersom du ønsker å få tilsendt vedtektene på mail, kan du ta 
kontakt med secgen.bergen@elsa.no. 

Til slutt vil styret oppfordre alle til å delta. Dette er en flott mulighet til å møte andre medlemmer og 
få et innblikk i ELSA Bergens virksomhet. 

Beste hilsener, 

Styret i ELSA Bergen 2016/2017 
Ane, Herman, Erling, Maria, Helene, Sverre, Fredrik, Marcus og Marie» 
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Referat Generalforsamling i ELSA Bergen 

28. april 2016 

 
Generalforsamling vår 2016  
 
Antall stemmeberettigede: 28 
 

1.   Valg av ordstyrer 
Forslag: Oda Eriksen Rønning 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
For: 28 
 
Oda blir valgt som ordstyrer enstemmig.  
 

2.   Valg av referent 
Forslag: Fatma Lamin 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
For: 28 

 
Fatma blir valgt som referent enstemmig.  

 
3.   Valg av Tellekorps  

 
Styret foreslår Hanna, Camilla, Ingrid og Fatma 
 
Mot: 0 
Avholdende: 0  
For: 28 
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Tellekorps valgt inn med enstemmighet.  
 

4.   Godkjennelse av innkalling, jf. § 7, 1.ledd. Gjort tilgjengelig 05. april 2016 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
For: 28 
 
Innkallingen blir godkjent enstemmig.  
 

5.   Godkjennelse av dagsorden 
Innspill fra styret: Forslag om endring av valgrekkefølgen. Må godkjennes med simpelt 
flertall. 
 
Marius: Kan vi endre valgrekkefølgen? Den er vedtektsfestet.  
 
Oda: Vi kan endre valgrekkefølgen med simpelt flertall, dette er en unntaksregel i vedtektene.  
Stemmer over endringsforslag til dagsorden: 
 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
For: 28 
 
Stemmer over dagsorden som en helhet: 
 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
For: 28 

 
Dagsorden ble godkjent enstemmig.  
 

6.   Godkjennelse av referat fra forrige generalforsamling, 24. november 2015 
 
Mot: 0 
Avholdende: 0 



  
  

                                                                            8 

For: 28 
 
Referatet ble godkjent enstemmig.  

 
7.   Semesterrapportene legges frem 

a.   President 
b.   AA 
c.   S&C 
d.   Markedsføring 
e.   Generalsekretær 
f.   ALD-ansvarlig 
g.   Sosialansvarlig 
h.   STEP 
i.   Økonomiansvarlig 

 
Oppdatering Generalsekretær: 1 person kommer inn, en annen drar.  
Antall stemmer: 28 

 
 

8.   Godkjenning av semesterrapporter  
Avstemming over om vi kan stemme over de samlet: 
Mot: 0  
Avholdende: 0 
For: 28 
 
Godkjenning av semesterrapportene, samlet: 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
For: 28 
 
Semesterrapportene ble godkjent enstemmig.  
 
 

9.   Endringsforslag 



  
  

                                                                            9 

a.   Vedtektsendringer 
 
Oppdatering generalsekretær: Vi er 29  
Antall stemmer: 29 
 
Endring av § 2  
 
For: 29 
Mot: 0 
Avholdende: 0  
 
Endringsforslag enstemmig vedtatt 
 
Endring av § 11 
 
For: 29 
Mot: 0 
Avholdende: 0  
 
Endringsforslag enstemmig vedtatt 
 
Endring av § 14 (1)  
 
For: 29 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
 
Endringsforslag enstemmig vedtatt 
 
Endring av § 14 (3) 
 
For: 29 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
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Endringsforslag enstemmig vedtatt 
 
 
Endring av § 15 (2) 
 
For: 29 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
 
Endringsforslag enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
Endring av § 15 (3) 
 
For: 29 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
 
Endringsforslag enstemmig vedtatt 
 
 

b.   Endringer av stillingsinstrukser 
 
Endring av stillingsinstruks president  
 
For: 29 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
 
Endringsforslag enstemmig vedtatt 
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Endring av stillingsinstruks marketing – enstemmig vedtatt 
 
For: 29 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
 
Endringsforslag enstemmig vedtatt 
 
 

10.  Økonomi 
a.   Godkjennelse av revidert budsjett 2015/2016 

 
For: 29 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
 
Revidert budsjett godkjent.   
 

 
b.   Godkjennelse av foreløpig regnskap 2015/2016 
For: 29 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
 
Foreløpig regnskap 2015/2016 godkjent enstemmig.   
 

 
c.   Godkjennelse av forslag til budsjett 2016/2017 
For: 29 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
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Forslag budsjett 2016/2017 godkjent enstemmig.  
 

Kommentar fra Marius: Under sponsorinntekter Advokatforeningen, er det eksklusivt 
moms?   
 
Kristian: Ja, det er det vi har fått beskjed om fra LS 
 
Marius: Vi er budsjettert i underskudd med 1833 kr for budsjett 2016/2017. Hvorfor har 
dere ikke prøvd å gå i 0? 
 
Kristian: Ettersom vi er på jakt etter ny hovedsponsor, er det vanskelig å si hvor mye vi får 
i inntekter. Vi ber om mer enn det vi har fått fra Harris, så vi regner med at dette ordner 
seg. 
 
Marius: Hvorfor har dere ikke satt opp et alternativt budsjett? 
 
Kristian: Burde gjøres av det nye styret. Vanskelig for meg å si hvor det skal kuttes når vår 
styreperiode er over når dette budsjettet vedtas. De må selv velge hvordan de vil prioritere 
midlene.  
 
Marius: Budsjettet kan uansett bli revidert til neste års GF.  
 
d.   Valg av revisor  
 
Forslag til revisor er Haakon Faarstadvold. Han har solid bakgrunn fra NHH, tar tredje 
året på jussen nå.  
 
For: 30  
Mot: 0 
Avholdende: 0  

 
 

11.   Valg av nytt styre 
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Valg av nye styremedlem.  
 
Tuva: Det kommer noen senere. Kan de komme under valget? 
 
Oda: Vi tar stilling til det når de kommer, men folk bør helst ikke forlate lokale under valget, man kan 
dra i pausene 
 
Antall stemmer: 30  
 

a.   President 
 
Oda: Camilla som har sendt motivasjonsbrev til vervet har trukket seg. 
 
Kandidater: Ane Fossli 
 
Ane holder appell.  
 
Oda: Hvordan vil du prioritere ELSA-arbeid 
 
Ane: Skal ikke jobbe like mye, ELSA vil bli prioritert sterkt.  
 
Oda: Hvilke egenskaper bør en president ha, og har du de egenskapene? 
 
Ane: En President bør være tydelig, punktlig og pålitelig. Overfor aktive medlemmer må man særlig 
være utadvendt, åpen og ærlig. I tillegg må man vise styremedlemmene at man er tilgjengelig og 
hyggelig.  
 
Oda: hvordan er du i kontakt med eksterne samarbeidspartnere og hvordan skal du være i kontakt 
med de? 
 
Ane: Fått god trening i det gjennom JF-vervet, svare høflig og profesjonelt på mail.. 
 
Oda: Hvordan skal du skape et godt forhold mellom styremedlemmene? 
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Ane: Jeg skal arrangerer noe sosialt som gjør at alle blir kjent. Ha en policy på å være hyggelig med 
hverandre.  
 
Marius: Hvis du blir valgt, kommer du til å delta på internasjonale møter? 
 
Ane: Ja, dette vil prioriteres.  
 
Julianne: Hvordan vil du bistå Key Areas? 
 
Ane: Ønsker mer oversikt over STEP og AA. Har vært aktiv stort sett S&C i år, men skal sette meg 
inn i de andre Key Areas, prøve å delta på undergruppemøter. 
 
Ingrid: Hvordan vil du forholde deg til konflikter mellom andre styremedlemmer? 
 
Ane: Snakke sammen, høre på begge sider, også legge den død.  
 
Helle: Holde på medlemsmassen er viktig. I ELSA er det opp til medlemmene i ELSA selv hvor mye 
man har å gjøre, kan du utdype dette? 
 
Ane: I S&A har vi hatt mye å gjøre. Derfor ønsker jeg at vi skal ha flere sosiale arrangementer slik at 
man ikke har altfor mye å gjøre rent faglig.  
 
Hanna: Når du viser til fokus på flere sosiale arrangementer, skal det gå på tvers av KA eller skal 
undergruppene ha sine egne sosiale arrangementer? 
 
Ane: Tenker hvert Key Area, men også på tvers av KA. Kunne tenkt meg bedre samarbeid med 
studiegruppene for eksempel, i tillegg til å ha møter på tvers av undergrupper innad i S&C 
 
Ingrid: Norge er veldig anerkjent på internasjonale møter. Hvordan har du tenkt å vedlikeholde 
dette? 
 
Ane: Mener du å få medlemmer med på internasjonale møter? 
Ingrid: Ja, blant annet 
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Ane: Arrangementet selger seg selv litt, kommer til å holde et møte slik at folk vet hva de 
internasjonale møtene dreie seg om. Viktig å fortelle hva som forventes av de som deltar, og at det er 
for alle 
 
 
Valg av President 2016/2017: 
 
For: 30 
Mot: 0 
Avholdende: 0 
 
Ane blir enstemmig valgt som ny President for ELSA Bergen 2016/2017 
 
 

b.   AA 
 
Oppdatering: 31 stemmer.  
 
AA-kandidater: Maria Indeberg og Ida Steenfeldt-Foss  
 
Maria holder appell.  
 
Marie: Utveksling er en viktig del av AA vervet slik det er i dag. Har du noen tanker om integrering av 
disse? 
 
Maria: Begynte nettopp i Bergen, har fokusert på å få venner blant de norske i år. Vil prøve å integrere 
de mer i den norske hverdagen neste år. Vil gjøre det litt lettere for studenter på UiB å møte 
utvekslingsstudentene. Det er ekstra tiltak å få studentene opp til Fantoft, men kan prøve å arrangere 
ting i sentrum for eksempel. 
 
Marie: Ideer om noe nytt du kan arrangere i AA?  
 
Maria: Tenkt litt gjennom dette. Slik det er nå er det ett arrangement per semester. Risikabelt å 
arrangere et arrangement som er tidkrevende, men kanskje en som sikter på en ny målgruppe. Har 
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ikke tenkt på dette konkret. 
 
Marie: Hvis du skulle gjort noe annerledes enn meg, hva ville det vært? 
 
Maria: Ingenting du har gjort er dårlig, men kunne jobbet mer med tidsrammene. Prøvd å få 
planleggingen av PK til å skje tidligere. I tillegg kan man for forhandlingskonkurransen heller hatt et 
førstemann til mølla prinsipp, istedenfor innledende runde.  
 
Marius: I år har det vært litt kritikk for at deltakerne av FK i Bergen fikk lite informasjon om at de 
skulle delta i den nasjonale FK.   
 
Maria: Man kunne inkludert det med en gang før deltakerne velger å melde seg på. Eventuelt 
informert om det tidlig i konkurransen. 
 
Ingrid: På vårsemesteret er det ikke mye som skjer, men vi har jo Legal Research Group, dette er ikke 
prioritert sterkt. Hva tenker du om dette? 
 
Maria: Kan ikke så mye om det, hørte litt om det. Man kan høre litt generelt med AA, undergruppen, 
promotere det der. Kanskje ha infomøte om det. 
 
Oda: VP AA har en del kontakt med eksterne aktører, hva kan du gjøre for å opprettholde god 
kontakt med dem.  
 
Maria: Viktig å behandle dem med respekt, være profesjonell, ha i mente at man representerer ELSA. 
Viktig at man ikke spammer, holde dem oppdatert på det som skjer. Spørre om 
Hovedsamarbeidspartner vil delta på ting. 
 
Helle: Du nevnte dette med å starte prosessen tidligere og få oversikt, hva rent praktisk vil du starte 
med tidligere. 
 
Maria: Må begynne tidlig vår for å få timeplanen til de som er aktuelle. I Bergen blir det vanskelig på 
grunn av reglene som eksisterer allerede. Har lyst til å prøve å få det til. 
 
Den praktiske tilnærmingen til hva som skal startes med tidlig er dommere, både til semifinale og 
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finale. .  
 
 
Appell fra Ida via Marthe.   
 
Marie: Utveksling er en viktig del av AA vervet slik det er i dag. Har du noen tanker om integrering av 
disse? 
 
Ida: Studerte i utlandet i fjor, opptatt av å gjøre en bedre innsats på å gjøre at de føler seg velkommen. 
Har ikke vært med utveksling i år, men har blitt kjent med dem via buddy-program. De ønsket blant 
annet i fadderuken å inkludere alle nordmenn som var faddere. Her er det potensiale til å gjøre det 
bedre. De vil være med på pubcrawl blant annet, dette kan vi få til. Vi kan i tillegg prøve å kjøre flere 
ting på engelsk og ikke norsk.  
 
Marie: Har du ideer til noen nye faglige arrangementer AA kan arrangere neste år. Er du interessert i å 
prøve noe nytt? 
 
Ida: For å delta i PK er terskelen høy, kanskje det er mulig å arrangere noe som er litt mer ”low key”. 
Et eksempel kan være en sosial sammenkomst hvor man får muligheten til å prosedere mot hverandre. 
Kanskje man kan arrangere det før selve hovedkonkurransen.  
 
Marie: Hvis du skulle gjort noe annerledes enn meg, hva hadde det vært. 
 
Ida: Vært mer offensiv i oppfølgingen for å skape mer engasjement rundt arrangementene. Prøvd å 
inkludere utvekslingsstudentene  
 
Marius: Hørte fra vinnerne i Bergen at de at fikk dårlig informasjon om den nasjonale finalen i FK. 
Hva tenker du om dette? 
 
Ida: Deltok ikke i planleggingen av FK selv, men tenker dette kan løses med bedre kommunikasjon til 
deltakerne.  
 
Ingrid: Hvordan stiller du deg til Legal Research Group?  
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Ida: Har ikke tatt tak i det, men det vil jeg gjøre om jeg blir valgt. Holde dialog med ELSA nasjonalt 
og de som styrer det for å få tips til promotering kanskje. Stiller meg positivt, men har ikke noen 
konkrete tiltak på dette punkt for øyeblikket. 
 
Marius: Hva tenker du om å delta på internasjonale møter? 
 
Ida: Ja, har vært engasjert i European Youth Parliament, så dette er jeg interessert i.  
 
 
Første valg av VP AA 2016/2017: 
 
For Ida: 13 
For Maria: 15 
Avholden: 3 
Mot: 0 
 
 
Nødvendig majoritet er ikke oppnådd jf. vedtektenes § 10 (3). Det blir gjenvalg hvor de avholdne 
stemmene ikke telles med.  
 
Andre valg av VP AA 2016/2017:  
 
For Maria: 16 
For Ida: 14 
Mot: 0 
Avholden: 1 
 
Maria blir valgt som ny VP AA 2016/2017. 
 
 

c.   S&C 
 
Antall stemmer: 31 
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Kandidater: Oda, Gabrielle og Erling 
 
Appell fra Oda.  
 
Camilla: hva kommer ditt hovedfokus til å være for S&C  
 
Oda: Har selv vært student i utland, S&C kan gi studentene en bred erfaring fakultetet ikke kan tilby, 
det er noe ELSA kan. Bør promoteres mer lav terskel, via for eksempel åpent kontor. 
Studieturgruppen har hatt interessante destinasjoner. 
 
Camilla: Hvordan vil du prøve å inkludere studieturgruppene i større grad? 
 
Oda: Bedre innsikt ved å velge director selv, slik det nå har blitt endret til.  
 
Camilla: I år har mange av våre foredrag kollidert med tilsvarende foredrag fra andre 
studentorganisasjoner. Hvordan vil du løse slike problemer? 
 
Oda: Slik vi gjorde det i NIRI i år, kom ESA tidligere slik at vi fikk et relevant foredrag lenge før 
eksamensperioden. Dette kan være en alternativ måte å gjøre det på.  
 
Camilla: S&C har mange aktive medlemmer. Hvordan kan du motivere og holde på aktive 
medlemmer i starten? 
 
Oda: Viktig at medlemmer får litt mer ansvar, vise at det ikke bare er styret som styrer. Det er litt opp 
til dem selv å ta ansvar, viktig at vi åpner for at de kan gjøre dette. 
 
Camilla: Samarbeid med JSU og Fagstyret, konkret i forhold til juss i praksis, har vært vanskelig. Har 
du noen tanker om hvordan du vil ELSAs rolle skal være i samarbeidet? 
 
Oda kandidat: ELSA har vært veldig aktive der, mer enn de andre. Derfor har vi blitt mer tilbakelent 
når andre har arangert. Et viktig samarbeid men uformelt samarbeid, skal prøve å opprettholde dette.  
 
Alle studentorganisasjonene arrangerer uavhengig foredrag også, men det er de eksamensrelevante 
hvor vi kræsjer 
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Ingrid: Go-international tilbudet.  
 
Oda: Blir for stor avstand tidsmessig å ha Go International. Kanskje man kan bruke stands mer aktivt 
som jeg syntes STEP er veldig god på. 
 
Julianne: Hvordan ser du for deg samarbeid med andre i Key Area? VP STEP og VP AA? 
 
Oda: Spille hverandre gode, samarbeid i markedføring. Ikke noe man klarer alene.   
 
Ane: Law Schools og delegations er veldig internasjonalt, hvordan stiller du deg til internasjonal 
deltakelse.  
 
Oda: Positiv til dette, har vært låst til krykker store deler av året. Derfor har jeg ikke hatt anledning til 
å delta i år. 
 
Ingrid: S&C innebærer mye arbeid markedsføringsmessig. Hvordan vil du forholde deg til 
markedsføringsansvarlig? 
 
Oda: Planlegge godt i forkant, ha gode dialoger. 
 
Ane: Sterkeste side? 
 
Oda: Når det er noe jeg virkelig vil, så er det noe jeg gunner på med. Motivasjonen er min sterkeste 
side.  
 
 
Appell fra Gabrielle 
 
Camilla: S&C er et veldig stort Key Area. Hva kommer ditt hovedfokus? 
 
Gabrielle: Delegations og Law Schools –fokusere mye på det. Der har vi ingen støttespillere, så der 
skal jeg sette litt ekstra fokus.  
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Camilla: Hva har du minst innsikt på i S&C, og hvordan skal du opparbeide deg kunnskap om dette 
område? 
 
Gabrielle: Lese mer i reglene, Decision book mv. Så skal jeg få transition og delta mer internasjonalt. 
 
Camilla: I år har vi hatt et problem rundt datoer for foredrag vi har arrangert fordi det har kræsjet 
med b.la Fagstyret og JSU. Hvordan forbedre det og unngå det til neste år? 
 
Gabrielle: Bedre kommunikasjonen, dele litt opp hvis noen tar noen foredrag mens andre tar andre. 
Da blir det fordelaktig for alle 
 
Camilla: Viktig med fokus på det sosial, hvordan konkret? 
 
Gabrielle: Studieturgruppene individuelt og på tvers. Om man har et bedre samhold generelt i 
organisasjonen blir det lettere å holde på medlemmer. 
 
Oda: Juss i praksis, hva syntes du? 
 
Gabrielle: Gode foredrag med dette prosjektet. Burde fortsette  å jobbe sammen med dem, men få 
klarhet i arbeidsfordelingen.  
 
Julianne: Go international, vi har samarbeidet litt for å skape nytt samarbeid med KA, hva syntes du 
om det? 
 
Gabrielle: Fint å samle mulighetene i ett event, fordel å fortsette med det 
 
Ingrid: S&C er mye arbeid for neste markedsføringsansvarlig, hvordan kommunisere med MKT og 
hvordan skal de ikke bli overkjørt av henvendelser? 
 
Gabrielle: Sette det inn i en plan, åpen kommunikasjon, møter fortløpende 
 
Helene: Du har erfaring fra studieturgruppen og S&A, hvordan bruke erfaringene i et eventuelt 
lederverv? 
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Gabrielle: Har gjort opp noen tanker om hvordan vervet skal være.  Det gjør det lettere å forstå disse 
områdene slik sett, men har ingen konkrete forventninger. Kommer til å bruke erfaringer på best 
mulig måte. 
 
Hanna: Hvordan er du på å holde frister? 
 
Gabrielle: Har ikke problemer med å opprettholde frister.  
 
Fatma: hva tenker du om deltakelse på internasjonalt møte og promotering av dette for aktive 
medlemmer.  
 
Gabrielle: Man lærer mye, får en del innspill fra andre lokalgrupper og nasjonalgrupper. Gir godt 
innblikk i engasjement. Kommer til å promotere dette veldig. 
 
Ane: Hvilke egenskaper har du som passer til VP S&C 
 
Gabrielle: Sosialt omgjengelig, organisert, positiv, ikke så veldig utålmodig.  
 
Jonas: Hva tenker du om å hente eksterne foredragsholdere til Bergen? 
 
Gabrielle: Når de har noe å by på så må vi utnytte det for det de er verdt.  
 
 
Appell fra Erling 
 
Camilla: S&C er stort. Hva vil ditt hovedfokus være? 
 
Erling: Todelt. Det ene er sosiale. Det har vært lite sosialt i år, vi har fått til noe, men vil få til dette i 
større grad. Vil at flere skal engasjere seg, gjøre folk oppmerksom på hva arrangementene går ut på. Jo 
større arrangement, jo bedre blir det.  
 
Camilla: Hva har du minst innsikt i, og hvordan skal du opparbeide deg kunnskap om dette? 
 
Erling: Law Schools og Delegations. For det første å snakke med tidligere vervholdere, og konkret hva 
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de ulike tingene dreier seg om. Samarbeid med LS og de andre lokalgruppene, få mer informasjon fra 
ICM og transition. 
 
Camilla: I år har vi hatt problemer med foredrag som kræsjer med andre studentorganisasjoner. 
Hvordan unngå dette? 
 
Erling: Vanskelig fordi organisasjonene har vært motvillig til å gjøre noe mer det. Mer offensiv. 
Viktigste er å gi et godt tilbud til de som går her. Muligens prøve å få til et samarbeid, bytter ut to av 
sine egne foredrag mot at man får noe selv.  
 
Camilla: Undergrupper i S&C, hvordan vil du motivere dem og aktivisere dem i året som går? 
 
Erling: Alltid et frafall i begynnelsen, men det å holde på den har mye med det sosiale å gjøre og 
terskelen man setter for deltakelse.  
 
Oda: Juss i praksis, der er det samarbeid mellom JSU, fagstyret og ELSA. Det er en del problemer der, 
hvordan gjøre dette bedre? 
 
Erling: Liten deltakelse fra de andre organisasjonene. Skulle være en annehver gang ordning, men slik 
har det ikke vært i år. Handler om hvem som sitter der, hadde veldig dyktige fra ELSA. Syntes ikke 
samarbeidet er nødvendig å få til, men om det skal opprettholdes, må det være mulig å forholde seg til 
felles spilleregler. 
 
Ingrid: S&C har flest arrangementer i løpet av året, hvordan tenker du kommunikasjonen kommer til 
å være med markedsføringsansvarlig mtp henvendelser fra aktive medlemmer? 
 
Erling: Kontakten må være god, men ikke noen konkrete tiltak annet enn at mye av jobben 
hovedsaklig legges for S&A. Ordningen vi hadde med Camilla om at hun leste gjennom og godkjente 
var en god løsning.  
 
Julianne: Samarbeid på tvers av KA?  
 
Erling: Åpen for det, viktig å gi elevene på fakultetet best mulig tilbud.  
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Oppdatering: To har forlatt lokale. Antall stemmer: 29 
 
 
Første valg av VP S&C 2016/2017: 
-   For Gabrielle: 8 
-   For Erling: 12 
-   For Oda: 9  
-   Mot: 0 
-   Avholden: 0 

 
Nødvendig majoritet er ikke oppnådd jf. vedtektenes § 10 (3). Det blir gjenvalg hvor de avholdne 
stemmene ikke telles med. Denne gangen kun med de to kandidatene som fikk flest stemmer i det 
første valget jf. § 10 femte ledd.  
 
Andre valg av VP S&C 2016/2017: 

-   For Erling: 17 
-   For Oda: 12  
-   Mot: 0 

 
Erling blir valgt som ny VP S&C 2016/2017. 
 

d.   Markedsføringsansvarlig 
 
Antall stemmer: 30  
 
Kandidater: Marie Bakken og Helene Eiane Rasmussen 
 
Helene holder appell.  
 
Ingrid: Markedsføringsvervet er svært hektisk. Hvordan vi du gå frem for å prioritere de ulike vervene 
samtidig som du unngår spam.  
 
Helene: Fokus i forkant. Bør forberede seg godt. Jeg er strukturert og har god oversikt. Man bør ha en 
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plan og forholde seg til den.  Måten man legge frem ting på er også viktig. Bruk av bilder for eksempel 
kan motvirke spameffekt.  Om vi har en database der man kan hente bilder av medlemmer kan det gi 
en mer helhetlig oppsummering av det vi har gjort 
 
Ingrid: Det har skjedd en rekke endringer i markedsføringen på det internasjonale plan. Hvordan 
overholde corporate identity 
 
Helene: Skal sette meg grundig inn i det og bruke tid på å holde meg oppdatert, så skal det nok gå. 
 
Ingrid: En markedsføringsansvarlig har ingen undergruppe å delegere arbeid til. Hvordan kan man 
takle perioder hvor det blir mye arbeid, eksempelvis under STEP-cycles 
 
Helene: Handler mest om å ha et tett samarbeid med VPene i Key Area, og forebygge at det skjer, ha 
en konkret plan på hva som skal skje og når.  
 
Ingrid: Vi har en markedsføringsansvarlig i Bergen, men vi har tre totalt i Norge, hvordan forholde 
seg til de? 
 
Helene: Mye lærdom ut fra det, er veldig uredd, liker å ta kontakt med ukjente dersom vi har et felles 
mål. Kommer til å opprette kontakter ved å delta på møter  
 
Marie: MKT må ordne ting på kort varsel, hvordan skal du gjøre deg tilgjengelig for de som trenger 
din hjelp? 
 
Helene: Har en jobb hvor jeg må stille opp på kort varsel. Tar ting på alvor og på strak arm. 
Personlige egenskaper gjør at jeg kan takle dette godt. 
 
Jonas:  S&A har kontakt med folk som ikke kjenner til ting fra før. Har du noe spesielt du kan tenke 
deg å gjøre på den fronten? 
 
Helene: Foredragene som har interesse for andre, bør vi kunne nå ut til et enda bredere publikum. 
Sørge for god blest rundt arrangementet 
 
Julianne: Du har en jobb og det oppstår ting på kort varsel. Kan du koordinere ting og er du flink til å 
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be om hjelp? 
 
Helene: Jobb kommer til å gå helt fint. Flink til å takle at sånne ting kan oppstå brått. Når det 
kommer mye er jeg flink til å prioritere det som skal gjøres.  
 
Hanna: Kun du legger ut events for hele ELSA, og ofte er det mye skjer på en gang. Har du et tall for 
når man legger ut for mange events på en dag, eller en uke? 
 
Helene: Vi bør prøve å holde det til tre foredrag i uken, med visse dager i mellom. Har inntrykk av at 
det kommer flest attendings når det er spredt litt utover. Skal snakke med Ingrid om erfaringene her 
for å forhindre eller bygge videre på praksis 
 
Camilla: Ikke et krav for markedsføringsansvarlig å produsere markedsføringsmateriale, men kan du 
dette? 
 
Helene: Har ikke kunnskap om dette, men skal sette seg grundig inn i det. Med en god transition skal 
det gå fint. Gleder meg til å lære mer om det.  
 
Marie holder appell 
 
Ingrid: Hvordan prioritere arrangementer, samtidig som du unngår SPAM 
 
Marie: Samarbeid med VPer er veldig viktig. Kommer til å ha løpende kontakt med KA. Kan bli mye 
på FB. Ting som LS og delegations skal på FB, men også å ha en utfyllende tekst på nettsiden, og også 
bruke instagram mer hyppig enn det som har blitt gjort i år 
 
Ingrid: En del endringer med vervet, hvordan overholde reglene om Corporate Identity på 
internasjonalt plan.  
 
Marie: Viktig å samarbeide, også med andre VP Marketing. Oppdatere alt på hjemmesiden, plakater 
mv. Lokalgruppene prøver å få felles markedsføringsmateriale, dele det vi har, gjør at det blir likhet 
mellom lokalgruppene. Håper vi får til dette i år, da vil det bli lettere. 
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Ingrid: Hvordan løse de individuelle oppgavene vervet setter? 
 
Marie: Skal sette av tid til vervet om jeg blir valgt. Blir bare skole og ELSA. Skal delegere. Hvis hun 
delegerer arbeid er det flere medlemmer som føler de kan bidra i ELSA.  
 
Ingrid: Hvordan stiller du deg til samarbeid på internasjonalt nivå? 
 
Marie: Gode tanker om dette, fått nettverk fra NOM og ICM.  
 
Jonas: S&A er opptatt av å nå ut til andre enn de fra vårt fakultet, men også eksterne 
foredragsholdere. Hvordan kan vi gjøre dette? 
 
Marie: Holde oss synlig på nettsiden, vet ikke hvordan vi skal nå eksterne aktører, men vi har synergy 
som vi kan gi ut, dette gir litt overblikk over hva ELSA er 
 
Julianne: Hvordan ser du får deg promotering av delegations, STEP og Law Schools. Ofte kommer 
dette på én gang.  
 
Marie: Skal være flink til å sette av tid, er tilgjengelig. Flink til å strukturere.  
 
Camilla: Du nevnte at du hadde en jobb med brosjyrer, og at du vil dele materiale internasjoanlt. Hva 
slags kunnskaper har du? 
 
Marie: Kan Photoshop, InDesign og Illustrator 
 
Marie K: Trenger hjelp på kort varsel, hvordan gjøre deg tilgjengelig for de som trenger deg 
 
 
Valg av markedsføringsansvarlig 2016/2017: 
 
For Marie: 21 
For Helene: 6 
Avholden: 3 
Mot: 0 
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Marie er ny VP Marketing 2016/2017 
 
 

e.   Generalsekretær 
 
Antall stemmer: 20 
Kandidater generalsekretær: Herman Grøm 
 
Herman holder appell. 
 
Fatma: En stor del av jobben fra å være generalsekretær er å være en støttespiller for de andre, særlig 
KA. Til tider kan de ha veldig mye å gjøre. Hvordan ser du på din rolle som støttespiller for KA i 
travle perioder? 
Herman: Det er en fordel for meg at jeg har god erfaring fra ELSA, kjenner godt til 
organisasjonsstrukturen, men jeg er avhengig av at de forteller meg hva jeg kan gjøre. Vil ha oversikt 
over alt som skjer.  
 
Fatma: Det er også perioder hvor det ikke er så mye å gjøre i vervet. Hvordan vil du bruke denne 
tiden?  
 
Kan ikke gi noe bra svar på det nå, men vil bruke tiden godt. 
 
Fatma: De siste styreperiodene har det vært veldig mange vedtektsendringer. En generalsekretær har 
særlig ansvar for å vedlikeholde vedtekter. Har du noen tanker om hvilke tiltak du kan gjøre for å 
bedre på dette? 
 
Fatma: Hva tror du blir din største utfordring som generalsekretær? 
 
Herman: Å ha struktur, som du sier er det mye å gjøre i perioder.  
 
Fatma: På internasjonalt nivå har Gensek ansvar for alumni og trinaing. Dette er noe som ikke har 
vært et stort fokus. Hvordan tenker du å ivareta disse ansvarsområdene. 
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Herman: Alumni, har vi ikke gjort så mye i Norge. Mye ressurser å hente her, viktig å fokusere på 
dette.  
 
Fatma: Gensek skal arrangere LM til høsten, september faktisk, altså svært tidlig i din styreperiode. 
Dette er mye arbeid. Hva skal du gjøre for å forberede deg til dette. 
 
Herman: Vil bruke en del tid selv, selv om ikke du har noen undergruppe. Må bli nødvendig å sette 
sammen en OC. Snakke med de som har arrangert før.  
 
Fatma: Bruk av kontoret. Hva tenker du om dette? 
 
Herman: Sette ned noen klare regler for hvordan det skal være, ha ansvar for kontoret, ha oversikt 
hele tiden, og ta noen avgjørelser på disponering.  
 
Oda: Hvordan tenker du på deg din rolle overfor president? 
 
Herman: Vanskelig å vite hvordan det er, men har planer om å ha tett kontakt av Ane, ukentlige 
møter. Hvis du gidder å snakke med meg ofte, såpesielt i perioder,  
 
Oda: Office-systemet. Kalender. Det har fungert veldig bra i vår styreperiode. Hvordan tenker du å 
bruke dette? 
 
Herman: Skal pushe med det. Håper jeg får en god transition på dette.  
 
Ingrid: Det er snakk om en Working Group i Bergen for vedtektene. Skal ikke endres så ofte som det 
har blitt gjort de siste årene.  
 
Herman: Skal ikke endres ofte, enig i det. Åpen for å sette en gruppe for å fokusere på dette.  
 
Camilla: Du er director for studietur, vil vare frem til vervet er over. I tillegg blir det LM til høsten, 
hvordan skal du få tid? 
 
Herman: Mye som skjer på starten, min erfaring er at jeg jobber bedre når man har mye å gjøre. Men 
jeg tror at jeg skal kunne gjøre dette på en god måte 
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Valg av generalsekretær 2016/2017: 
 
For: 28 
Mot: 1  
Avholden: 0 
 
Herman blir valgt som ny Generalsekretær 2016/2017 
 

f.   ALD-ansvarlig 
 
30 stemmer totalt.  
 
Gabrielle: Nominerer Tuva Jæger 
 
Kandidater: Fredrik Solberg, Sebastian Aguirre og Tuva Jæger 
 
Fredrik holder appell 
 
Marthe: Hva kan forbedres eventuelt videreutvikles med ALD? 
 
Fredrik: Har vært markedsassistent. ALD. Bedriftspresentasjoner, å få nok folk på de har vært et 
fokusområde i år. Likevel, så var det dårlig oppmøte under selve sagene. Dette kan forbedres. Mye 
arbeid for nestleder å ringe rundt å sende mail til aktørene. Markedsansvarlig og leder lagde en 
hjemmeside som har potensiale til at aktørene kan melde seg på der.  
 
Marthe: Tromsø og Oslo, offentlige aktører betaler for å delta i Bergen, ikke de andre byene.  
 
Fredrik: Hvis det er 5/6 aktører av 25 aktører, har erfaring med å håndtere slike situasjoner. De får mye 
billigere pakker 
 
Marthe: ALD har et ufortjent rykte rundt dette med karakterpress.  
 
Fredrik: Utvelgelsesprosessen er i stor grad basert på karakterer. I år hadde vi en lotteriordning hvor 
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man trakk så så mane.. Da får aktørene se at det er en annen person enn bare karakterene.  Ikke like 
formelt som en eventuell jobbsøkingsprosess. 
 
Marthe: Beskjedent antall offentlige aktører deltok i år. Dette kan skyldes at vi tar betalt for offentlige 
aktører, dette gjør blant annet ikke Oslo og Tromsø. Ordningen Bergen har er lite populært. Hva kan 
vi gjøre for å rekruttere flere offentlige aktører? 
 
Fredrik: 6 eller 7 plasser var ledig i år, kan ringe rundt i siste omgang. Vi har tre pakker vi kan tilby, de 
offentlige har billigere pakker. Å være aktiv og ringe rundt til de kan være en løsning. Det er også slik 
at noen melder seg på annethvert år, det kan også forklare frafall i år 
 
Oda: Tenkte litt på forhold til de andre studentorganisasjonene. Har vært i møter med JF og JSU, kan 
være dragkamp med interessene. Hvordan ser du for deg din rolle i en slik situasjon? 
 
Fredrik: Føler jeg kan håndtere slike situasjoner på en god måte, behandler mennesker høflig og 
forståelsesfullt 
 
Ingrid: Vanskelig å vite hvem som er ALD-ansvarlig for medlemmer i ELSA, hvordan kommer du til 
å være aktiv og synlig for ELSA? 
 
Fredrik: Nå har jeg vært med i STEP og LM, og vil også dra på utenlandsreiser og slike ting. Skal gjøre 
mitt beste.   
 
Julianne: Når man ikke får svar fra aktørene, hva gjør du da? 
 
Fredrik: Svarer de ikke på mail, ringer man 
 
Ane: Dette vervet innebærer at du er medlem av både ELSA og JF. Du skal primært forsvare ELSA 
sine interesser. Hvordan skal du gjøre dette?  
 
Fredrik: Min rolle er i ELSA, viktig å være klar på dette. Så er det viktig å være oppmerksom på dette 
overfor medlemmer, og gjennom bedriftene jeg har ansvar for i kraft av mitt verv.   
 
Sebastian holder appell.  
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Marthe: Hva kan forbedres eventuelt videreutvikles med ALD? 
 
Sebastian: Å videreutvikle det som har vært tidligere, hvordan få flest mulig studenter med, få 
terskelen så lav som mulig, det kan gjøres ved promotering. Folk skal ha anledning til å stille  og 
spørsmål. Om det så er å ta en kaffe med personen, må dette gjøres.  
 
Marthe: Offentlige aktører tar betalt for å delta på ALD i Bergen, dette er ikke så populært, hva 
tenker du om dette? 
 
Sebastian: Viktig å få til et balansert ALD. Den ene delen består i å få inn så mye penger som mulig. 
Men i verste fall, må vi få de med, så da blir det å lage billigere eventuelt gratispakker.  
 
Marthe: ALD har et ufortjent rykte rundt dette med karakterpress. Hva kan du gjøre med dette? 
 
Sebastian: I den grad det er mulig,  øke kapasiteten til CV-ordningen. Ikke lett å få bedrifter i seg selv 
til å endre på karakterkravet, de betaler penger for å komme inn og finne de beste studentene, men 
JSU har et prosjekt nå for å redusere karakterpress. Kanskje vi kan samarbeide mer med dem. 
 
Marthe: Hvordan kan vi rekruttere flere offentlige aktører? 
 
Sebastian: Billigere pakker, viktigste er å unngå at bedrifter føler seg urettferdig behandlet. Handler 
om å forhandle og ha god dialog.  
 
Oda: I år samarbeider vi med JSU, det har ikke fungert, de satt seg på bakbena, hvordan vil din rolle 
være i disse forhandlingene? 
 
Sebastian: Være en god diplomat. Gjøre en god forhandling 
 
Ingrid: Hvordan være aktiv i ELSA?  
 
Sebastian: Stort engasjement for utveksling, vil fortsette å være det. Delta på store sosiale 
arrangement.  
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Camilla: Har du interesser som kan gå på bekostning av vervet? 
 
Sebastian: Har ikke noe obligatorisk neste år, så nei. 
 
 
Tuva Jæger holder appell. 
 
Marthe: Noen tanker rundt årets arrangement og hva som kan bli gjort bedre+ 
 
Tuva: Hørt og snakket mye med de som var med i ALD i år. Tidsplanen var litt for tight, intervjuene 
var helt inntil hverandre. Ville sett på tidsplanen og gjort den mest mulig hensiktsmessig for 
bedriftene og studentene. 
 
Marthe: Offentlige aktører betaler for å delta på ALD i Bergen, dette er ikke populært. Hva tenker du 
om dette? 
 
Tuva: Planlegging er key til alt, begynne tidlig å ta kontakt med bedriftene og markedsføre det 
overfor de. De må se meningen med å bruke penger på et slikt arrangement. 
 
Marthe: Hvordan kan ALD bli en positiv opplevelse for alle? 
 
Tuva: CV-trekning er veldig bra, man må ikke ha de beste karakterene for alle stillingene, man har 
mulighet selv om man ikke har toppkarakterer.  
 
Marthe: Rekruttering av offentlige aktører er viktig, i år hadde vi ledige plasser på den offentlige 
dagen. Hvordan forhindre dette? 
 
Tuva: Begynne tidlig med å finne aktører og planlegge godt. 
 
Oda: JSU har vært vanskelige i år, det har vært mye kamp om interessene for arrangementet. Hvordan 
ser du for deg din rolle i forhandlingene? 
 
Tuva: Begynne tidlig med et godt samarbeid med JSU, få det attraktivt, konstant dialog.  
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Ingrid: Mange i ELSA er ikke kjent med at ALD er en del av oss. Hvordan skal vi synliggjøre dette? 
 
Tuva: Man er ikke så synlig, viktig å bruke møtene og tingene som skjer innad i ELSA for å være 
synlig og promotere ALD for ELSA.  
 
Marius: Hvorfor har du ikke sendt motivasjonsbrev 
 
Tuva: Feil som skjedde da jeg sendte mail, glemte vedlegg med motivasjonsbrevet. Så rakk jeg ikke 
sende ny mail før fristen var utløpt 
 
Camilla: Vervet som ALD-ansvarlig er veldig tidkrevende, har du andre verv? 
 
Tuva: Skal ikke ha noen andre verv. Jobber deltid, men det er ikke til hinder for noe.  
 
Valg av ALD-ansvarlig 2016/2017: 
  
For Tuva: 10  
For Sebastian: 2 
For Fredrik: 16 
Avholdne: 2 
Mot: 0 
 
Fredrik blir valgt som ny ALD-ansvarlig 2016/2017. 
 

g.   Sosialansvarlig 
 
Antall stemmer: 23  
Kandidater:  Marcus og Marte 
 
Marcus holder appell 
 
Hanna: Jeg vet du har ett annet verv. Hvilke verv har du og hvordan skal du disponere tiden? 
 
Marcus: Sitter i fadderkomiteen. Skal ikke være noe problem å kombinere det. Har et verv i club jur 
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også, men dette er lite tidkrevende.  
 
Hanna: Som sosialansvarlig skal du arrangere events for mellom 30 til 100 stk. Har du erfaring med 
dette? 
 
Marcus: Har hatt ansvar for å arrangere slike events for revyen blant annet, og liker å arrangere ting.  
 
Hanna: Noe du vil endre ved vervet? 
 
Marcus: Involvere sosialkomiteen enda mer, delegere bort arbeid, øke ambisjonsnivået enda mer. 
Kanskje ha enda flere arrangementer for å holde på medlemsmassen.  
 
Oda: Hvordan skal du kombinere vervet i Fadderstyret med ansvaret du har under fadderuken for 
ELSA? 
 
Marcus: Er økonomiansvarlig i fadderstyret. Kan føre til at utveksling blir mer integrert. Har full 
oversikt over hvordan pengene skal forvaltes. 
 
Marie: Du sier du ønsker å integrere utvekslingsstudenter bedre. Hvordan? 
 
Marcus: God kontakt med markedsansvarlig, oppfordre de til å ta kontakt med norske studenter. 
Være med på arrangementer, lage fellesvors 
 
Ane: Hytteturen til høsten ble litt fuktig. Hvordan skal du hindre at dette skjer igjen? 
 
Marcus: ELSA er en faglig gruppe, bør ikke ta overstyr. Holder å være klar på dette fra start.  
 
Gabrielle: Siste hytteturen i vår hadde dårlig påmelding. Hva kan du gjøre for å sikre økt deltakelse? 
 
Marcus: Må markedsføre den litt mer, få folk til å snakke med vennene sine. Være litt ekstra masete. 
En annen ting som er viktig er datoene. Viktig å sjekke at det passer for folk flest. 
 
Fatma: Hva tenker du om å reise internasjonalt? 
 



  
  

                                                                            36 

Marcus: Veldig interessert i dette. 
 
Ingrid: Sosialansvarlig på LM får muligens egen workshop. Hvordan vil du utnytte dette? 
 
Marcus: Vil ha en åpen dialog med de andre sosialansvarlige hvor vi snakker om hvordan vi kan 
forbedre det sosiale tilbudet.  
 
 
Marte holder appell via video. Er ikke tilgjengelig for spørsmål.  
 
 
Oppdatering antall stemmer: 24 
 
Valg av sosialansvarlig 2016/2017:  
 
For Marcus: 14 
For Marte: 7 
Avholden: 3 
Mot: 0 
 
Marcus er ny Sosialansvarlig 2016/2017. 
 

h.   STEP 
 
Lene:  Jeg nominerer Helene. 
Antall stemmer: 24 
 
 
Kandidater: Helene Eiane Rasmussen 
 
Helene holder appell. 
 
Julianne: Primært vært aktiv i S&C, hvordan skal du sette deg inn i STEP-vervet? 
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Helene: Skal få god oppfølging fra både Julianne og Lene, har troen på at dette skal gå bra. Setter meg 
raskt inn i ting. STEP er gruppen som appellerte aller mest i begynnelsen, så det skal bli godt å jobbe 
med dette neste år.  
 
Julianne: Noen erfaringer fra S&C som du kan ta med deg i rollen? 
 
Helene: Ledererfaringen som IFP-ansvarlig, god trening i å skrive mail, delegere, jobbe etter en 
målrettet plan. Vi er veldig strukturert, liker å samarbeide, det er veldig viktige egenskaper ved en 
leder.  
 
Julianne: Samarbeid i KA, hva tenker du om det? 
 
Helene: Tiltak med nærere samarbeid med S&C og STEP er et kjempesteg i en god retning..  
 
Julianne: Rekruttering er viktig, i år har vi hatt et STEP-team.  
 
Helene: Fadderuken er veldig viktig, så vil fokusere på det og rekrutteringen i seg selv  
 
Fatma: Vil du delta på internasjonale møter? Hvis ja, hvordan vil du engasjere STEP-medlemmer til å 
gjøre det samme? 
 
Helene: Vil delta, vil engasjere andre til å delta ved å gi informasjon og spille på det sosiale 
 
Ingrid: Hvordan kan du utnytte VP STEP i Norge og andre i Europa? 
 
Hanne: To spørsmål. 
 
1. STEP er ikke veldig synlig for mange studenter. Har du noen konkrete tanker om hvordan vi kan 
endre på dette? 
 
2. Du skal nå ut til studenter og prøve og promotere STEP. Hvordan? 
 
Helene: I første rekke å inngå et tett samarbeid med Marie og sørge for at vi danner en plan som 
funker for begge to for hvordan vi vil nå ut. Kanskje til og med før sommerferien. Da hun ble en del 
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av ELSA, var det fordi han hadde hørt om det på forhånd 
 
Kristian: Vil det bli dårlig stemning innad i styret siden du tapte for den som ble 
markedsføringsansvarlig? 
 
Helene: Helt greit at Marie fikk vervet, hun hadde mer erfaring. Det vil ikke bli dårlig stemning. 
 
Valg av VP STEP 2016/2017:  
 
For: 22 
Mot: 2 
Avholden: 0  
 
Helene er ny VP STEP 2016/2017. 
 

i.   Økonomiansvarlig 
 
Nominasjon av Sverre: Nominerer seg selv 
Kandidater: Sverre Ramn 
 
Antall stemmer: 23 
 
Sverre holder appell. 
 
Kristian: Hvorfor sendte du ikke inn motivasjonsbrev? 
 
Sverre: Trodde du skulle stille igjen, og du er klart bedre kvalifisert. Men siden du ikke gjør det, så jeg 
en mulighet.  
 
 
Kristian: Du har vurdert AA en stund, hvorfor falt valget på økonomi? 
 
Sverre: Bevisst valg etter samtale med Marie.  
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Kristian: Har du relevant erfaring? 
 
Sverre: Betalt for turneringer i golfklubben, har tatt på meg denne typen ansvar, hadde 
samfunnsøkonomi på videregående.  
 
Kristian: Du sitter med pengene og må ta avgjørelser om hvor de skal gå hen. Hvordan ser du for deg 
din rolle i dette? 
 
Sverre: Snakke mye med President, ha et godt samarbeid om hvor pengene skal gå. Viktigste blir å se 
det overordnede bildet, men skal klare å være festbrems ved behov 
 
Kristian: Hvis vi ikke får ny sponsor og må kutte mye, hva skal du gjøre for å tilfredsstille styrets 
behov? 
 
Sverre: Tøff prosess, nøkkelen er å være åpen og inkluderende fra første stund. Be om forståelse for 
det, håper det ikke kommer til å skje. Dersom det blir vanskelig å må ta til takke med halvparten, skal 
vi kunne gjøre betydeligere trekk.  
 
Kristian: Hvis vi får mer penger, blir like mye krangling da om mer penger. Hva gjør du da? 
 
Sverre: Forholde seg til hva styremedlemmene syntes, dialog er nøkkelen, selv om det blir vanskelig og 
mye vanskelige diskusjoner, må det tas løpende.  
 
Marius: Moms er en sentral del, har du kjennskap til det? 
 
Sverre: Kan ikke sette seg inn i det nå 
 
Marius: Elektronisk regnskapsføring 
 
Sverre: Viktig å se hva andre har gjort, se hva som fungerer 
 
Julianne: Er du en autoritær person? 
 
Sverre: Har jobbet som kundebehandler, er vant med, og syntes er påståelig.  
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Valg av økonomiansvarlig 2016/2017: 
 
For: 16 
Mot: 5 
Avholden: 2 
 
Sverre er valgt som ny Økonomiansvarlig 2016/2017 
 
 

12.   Eventuelt 
 
Marius: Ønsker å takke ELSA Bergen på vegne av landsstyret for jobben vi har gjort i år  
 
Oda: Styret takker for oss  
 
Generalforsamlingen er hevet 23:05. 
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7. Semesterrapporter legges frem 
 

Semesterrapport President 
 
Kjære generalforsamling.  
 
EXPANSION  
Rekruttering er en stor del av mitt verv som president og en stor medlemsmasse er viktig for at ELSA 
Bergen skal kunne holde et høyt aktivitetsnivå. Hele styret startet derfor styreperioden 2016/2017 med 
å delta i fadderuken i august både for norske og internasjonale studenter. Med godt samarbeid med 
årets fadderstyre gikk fadderuken knirkefritt, og det virket som både faddere og fadderbarn hadde en 
hyggelig uke. Under semesterstart var det fokus på å nå ut til de nye studentene. Jeg holdt derfor en 
kort presentasjon om ELSA første skoledag for både de nye førsteklassingene og de nye 
fjerdeklassingene. Styret sto også på stand i tillegg til å informere om informasjonsmøtet vårt på 
førsteklasses forelesning. Vi har hatt litt mindre pågang fra nye studenter i år, enn i fjor. Dette kan 
likevel ha en forklaring i at i fjor hadde rekordstor rekruttering. Jeg har også gjennom semesteret 
skrevet jevnlige innlegg i Injuria som ledd i markedsføringen.  
 
EXTERNAL 
Videre er ett av mine andre ansvarsområder som president å ha kontakt med eksterne aktører. Dette 
ansvarsområdet blir noe annerledes i år siden vi ikke har hovedsamarbeidspartner, og kontakten med 
eksterne vil derfor være preget av søk etter en ny hovedsamarbeidspartner. I skrivende stund er jeg 
godt i gang i prosessen med å finne en ny hovedsamarbeidspartner. Nylig ble det inngått en avtale 
mellom alle ELSA gruppene i Norge, og Advokatforeningen. Det var utrolig positivt å ta kontakt 
med de, og fint for oss å oppleve at de var så positive til å bidra til Prosedyrekonkurransen vår. Ellers 
har jeg hatt god dialog med fakultetet angående gjennomføringen av fadderuken og aktiviteter for 
utvekslingselevene. Når det kommer til de andre studentorganisasjonene har jeg fått en god kontakt 
med leder for JF, og har blant annet deltatt på deres Internaften.  
 
BOARD MANAGEMENT  
Board management er også en sentral del av mitt verv. Gjennom semesteret har jeg derfor avholdt 
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styremøter annen hver uke. Jeg opplever at vi har fått et godt klima i styret og at det er lav terskel for å 
ta opp ting. Videre har jeg hatt fokus på at styremedlemmene kan benytte meg som en ressurs om de 
ønsker det. Som et ledd i dette har jeg forsøkt å være med på både sosiale og faglige arrangementer i 
regi av alle undergruppene.  
 
ANNET 
I september arrangerte vi Landsmøtet her i Bergen. Dette var en helg med mange interessante og 
lærerike workshops, og ikke minst en mulighet til å bli bedre kjent med mine egne aktive medlemmer, 
styremedlemmer fra de andre lokalgruppene og landsstyret. Etter møtet satt jeg igjen med en følelse av 
stolthet over å kunne vise frem så dyktige og engasjerte aktive medlemmer og styremedlemmer i 
tillegg til en imponerende aktiv OC som gjorde en utrolig god jobb.  
 
Etter landsmøtet i Tromsø har jeg hatt jevnlig kontakt med presidentene fra de andre lokalgruppene 
og president i landsstyret. Vi har også avholdt ett møte på Skype og planlegger å holde flere 
Skypemøter i løpet av neste semester.  
 
Jeg har også deltatt på to internasjonale møter dette semesteret. Den 24-28 august var jeg på 
International Presidents Meeting i Tallinn, Estland sammen med presidenten i ELSA Norge. Det var 
en unik mulighet for meg til å se hva presidentvervet innebærer i de forskjellige landene i Europa, og 
ikke minst i det internasjonale styret 10-13 november deltok jeg på Nordic Officers Meeting i 
København sammen med en stor delegasjon fra Bergen og det norske ELSA nettverket. NOM var 
først og fremst utrolig sosialt, og en god mulighet til å bli bedre kjent med delegasjonen. Det var 
gledelig at det var så mange aktive medlemmer som ønsket å delta.  
 
Avslutningsvis vil jeg takke styremedlemmene og alle aktive medlemmer for den fantastiske innsatsen 
dere har lagt ned dette semesteret. Jeg gleder meg til å se hva vi kan utrette neste semester.  
 
Med vennlig hilsen  
Ane Fossli  
President 2016/2017 
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Semesterrapport VP AA 
 

Utveksling  
Det første vi gjorde med utveksling dette semesteret, var å ha fadderuke. Den var veldig vellykket, det 
var vel rundt 150 av 171 som kom første dagen da man ble delt inn i faddergrupper. Vi var veldig få 
faddere, ca. 2 personer på hver gruppe med rundt 20 studenter, så det ble litt mye. Det var vanskelig å 
få faddere til å hoste vors for så mange mennesker. Jeg fikk inntrykk av at noe av grunnen til at det var 
vanskelig å få tak i faddere, var fordi noen av fadderne året før hadde snakket om at det var kjedelig og 
slitsomt.  
 
Det vi kan ta med oss til neste års fadderuke, er at vi har flere dager edru. For eksempel både tirsdag og 
torsdag edru. Og etter min mening så er idrettsdagen på søndagen veldig unødvendig. Det var rundt 
30 stk som kom, og fadderne var slitne og jeg skjønner helt ærlig ikke hvem som tenkte at en ekstra 
dag i med aktiviteter i fadderuken var en god idé. Det er vanskelig å organisere, ettersom det er veldig 
skjev fordeling på hva folk har lyst til å gjøre, og det er vanskelig å arrangere med lag osv.  
 
I tillegg, har vi endelig klart å få i stand en fest for utveksling. Den hadde vi nå på fredagen som var, og 
det tok rundt 3-4 uker bare å få tak i noen fra utveksling som ville være med i sosialkomiteen til 
Emma, sosialansvarlig i AA. Til slutt kom to stykker, og de fant sammen en dag som passet. Men med 
tanke på trangt budsjett, var leie av lokale uaktuelt, hvert fall med tanke på den labre interessen. Det 
har generelt vært en veldig liten interesse for sosiale ting, det er null respons på facebook, og det var 
vel 20 stykker som kom på festen. Og ytterligere 4 stk som faktisk ble med ut på byen. Det var veldig 
hyggelig det som var, og de var takknemlige for pizzaen og syntes det var et godt initiativ, men det var 
som sagt meget vanskelig å skape interesse for det. Jeg synes generelt det er en utfordring å holde et 
godt forhold til utveksling ettersom det er så mye å holde styr på med konkurransene, og fokuset er 
egentlig mest der. Derfor blir innsatsen med utveksling litt halvhjertet fordi man rett og slett sliter 
med å finne tiden til det oppå det andre, samt ting man ellers driver med i livet.  
 
Jeg anbefaler derfor på det STERKESTE at utveksling overføres til sosialansvarlig. Det er helt 
nødvendig at man holder koken med dem til enhver tid, og når man har andre ansvar som må 
prioriteres, så er det vanskelig å ha et godt og aktivt forhold til dem samtidig. Selv om det har vært 
kjempehyggelig å bli kjent med dem, for det har det virkelig. Det er utrolig hyggelig å møte på dem i 
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gangene og i kantinen, og når man ses på fest etter flere måneder siden sist.  
 
PK 
Arrangeringen av PK gikk trådt i begynnelsen. Det var ekstremt vanskelig å få tak i oppgaveskrivere, 
og vi måtte få oppgave fra Tromsø til innledende runde. Og vi fikk tilbakemelding om at oppgaven til 
semi var ekstremt vanskelig, og veilederne kunne ikke hjelpe med materielt siden de ikke kan folkerett 
særlig godt. Men det var den eneste personen vi fikk tak i. Vilde var bokstavelig talt innom alle 
kontorene som finnes i Jus II, og ingen var interesserte/var opptatte. Derfor håper vi det er mulig å 
snakke med fakultetet og kanskje få tak i en samarbeidsavtale med dem på oppgaveskriving og 
oppgaveutvelging. Dette må det eventuelt jobbes med etter FK som estimeres å være midten/slutten 
av mars.  
Ellers har det gått bra, vi fikk 16 bidrag i motsetning til 6 i fjor, så det er en stor forbedring. Jeg tror 
pengepremien var essensielt for dette. vi har også fokusert på veldig mye markedsføring. I fjor var det 
nesten ikke noe markedsføring på facebook, og vi hadde én stand. Derfor prøver vi å være så synlige 
som mulig i år. Men det blir nok tricky å få mye publikum på en fredags kveld kl. 18:00. Vi måtte 
dytte konkurransen en time frem for å få med Elden. Vi har fått forespørsel om en rettslæreklasse kan 
komme og se på, og de er vel rundt 40 stk.  
 
FK 
Utfordringen blir FK, som tidligere har vært arrangert av Harris. De gjorde alt, og ga beskjed om å 
finne deltakere. Men i år må vi finne ut av hva vi gjør, om vi får et firma til å hoste hele opplegget, eller 
om vi gjør det mer som i PK og har individuelle oppgaveskrivere osv. Det tror jeg ikke går. 
Konkurransen er avhengig av at ting henger litt sammen. Derfor skal jeg sette meg ned med Director 
FK etter finalen i PK, og diskutere hva vi gjør videre.  
 
Maria Fonneløp Inderberg 
VPAA 2016/2017 
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Semesterrapport VP STEP 
Generelt: 
 
Det har vært et aktivt semester i STEP, og vi har blitt en god gjeng som jobber bra sammen. Høsten 
startet med å rekruttere nye medlemmer til STEP gjennom to informasjonsmøter og tidlig utlysning 
av verv. 4 verv har blitt fylt, nytt av året er vervet som Promoteringsansvarlig ved Johannes 
Thorsteinsson. Johsnnes har samarbeidet godt med både markedsføringsansvarlig og meg om eventer, 
og det nye vervet har vært en berikelse for gruppen. Vi var tre representanter fra STEP i 
Bergensdelegasjonen til LM, derfra tok vi med oss mye inspirasjon inn i gruppen i etterkant. Tre 
representanter skal også til NOM i København. Et høydepunkt i år var deltakelse på Karrieredagen, 
der samtlige i STEP-gruppen, samt President Ane Fossli og Generalsekretær Herman Grøm, deltok 
på standen i løpet av dagen. STEP har nå en medlemskjerne på omtrent 6 aktive medlemmer, og vi 
har møter annenhver mandag. 
 
Reception: 
 
Ingen reception dette semesteret, men traineen Simon Hyving var trainee hos OneSubsea til slutten 
av august. Han var med oss i fadderuken og var invitert til alle sosiale eventer i ELSA inntil han var 
ferdig i traineeshipet. Evalueringsskjemaer fra Simon og arbeidsgiver har blitt fulgt opp og sendt inn 
til landsstyret. 
 
Job Hunting: 
 
Director for Job Hunting Arqam Ahmad har med utgangspunkt i fjorårets Google Doks-oversikt 
skapt en forenklet versjon der vi fører oversikt over kontaktede bedrifter. Modellen ble vist frem på 
LM, og fikk veldig god tilbakemelding. Den er nå tatt i bruk av STEP i både Oslo og Tromsø.  
 
Medlemmene i STEP-gruppen har vært engasjerte, dedikerte og pålitelige gjennom hele perioden. 
Takket være deres innsats har vi hatt en svært aktiv Job Hunting-periode. Vi har kontaktet hele 49 
bedrifter i perioden, og tilbakemeldinger er loggført i Google-dokumentet. Vi har kontaktet både 
bedriftene som ikke hadde gitt svar på om de var interesserte i fjor og fulgt opp tidligere 
traineeshipproviders, i tillegg til en lang liste med nye potensielle arbeidsgivere.  
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Til tross for mange kontaktede bedrifter og gode tilbakemeldinger på prosjektet vårt fikk vi ikke 
landet noen traineeships denne cyclen. Et særlig fokus i år var å gjenopprette traineeships vi har hatt 
tidligere, men det lot seg dessverre ikke gjøre til tross for målrettet og etter min mening godt planlagt 
kontakt. Jeg tror likevel vi har lagt et svært godt grunnlag for neste cycle, og at vi alle har lært veldig 
mye av denne perioden. 
 
Student Hunting: 
 
Student Hunting er i skrivende stund kun litt over en uke unna. Directors for Student Hunting er 
Jakob Minell og Astrid Torgersen, og det vil snart legges en markedsføringsplan for perioden sammen 
med Promoteringsansvarlig Johannes Thorsteinsson. Når traineeshippene slippes kommer vi til å 
samles og gjennomgå alle traineeshipene for å lage oversikter vi kan bruke i markedsføring og gjøre 
tilgjengelig for potensielle søkere. Ved stands, åpent kontor, å snakke i forelesninger på ulike år, lage 
gode oversikter over tilgjengelige traineeships tilpasset ulike år og Go International håper vi på å nå ut 
bredt.  
 
Målet er ny rekord i antall søkere.  
 
Vi hadde stand under Karrieredagen i Grieghallen 11. Oktober, som ble en veldig positiv opplevelse. 
Johannes Thorsteinsson utarbeidet en egen brosjyre samt plakater i sammen med 
Markedsføringsansvarlig Marie Bakken og hennes assistent i forkant av arrangementet. Vi hadde også 
egne STEP-piqueter bestilt for anledningen, de vil vi ha glede av i STEP ved stands og events mange 
år fremover. I etterkant av Karrieredagen har Johannes ettersendt info om søknadsprosess, 
motivasjonsbrev og generell informasjon til alle som skrev seg på interesselisten. Vi håper mange av 
dem vil være interesserte i å søke i desember. 
 
Johannes jobber nå med å forenkle hjemmesiden til STEP Bergen, slik at alle potensielle søkere har 
god og oversiktlig digital tilgang på dokumenter og ressurser i forhold til søknad. 
Promoteringsmaterialet han utarbeidet til Karrieredagen kommer vi til å bruke igjen ved Student 
Hunting, derfor er en god innsats allerede lagt ned i markedsføringsmateriale. 
 
Sosialt: 
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Vi hadde bakekveld hos meg dagen før Karrieredagen, som var veldig hyggelig! Det bør gjentas i 
forkant av andre større stands eller eventer. Vi planlegger også å ha en tapaskveld i nærmeste fremtid, 
og å bestille pizza og gå gjennom traineeshipene i fellesskap når de slippes. Generelt er STEP-gjengen 
en veldig hyggelig og sammensveiset gjeng som har det morsomt sammen.   
 
 
Med vennlig hilsen, 
Helene Eiane Rasmussen 
VP STEP 2016/2017 
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Semesterrapport VP S&C 
 
Skoleåret 2016/2017 startet med fadderuken der ELSA Bergen fikk presentert seg for blant annet de 
nye studentene på jussen. Vi holdt også to informasmøter. Det første info-møtet ble holdt i Aud. 2, 
oppmøtet var relativt bra og vi fikk mange interesserte i både ELSA og i S&C. Oppmøte var mindre 
på det andre og mer inngående informasjonsmøtet, noe som ble reflektert i antall interesserte i 
vervene.  
 
Samtidig med oppstarten på semesteret ble stillingen som Director for studietur utlyst, til forskjell fra 
forrige skoleår (2015/2016) der stillingen ble fylt på vårsemesteret 2015. Det var mange interesserte i 
stillingen, men fordi stillingen ble utlyst på høsten tok det noe lenger tid før Director for studietur var 
virksom. Dette er en erfaring som kan tas med videre.  
 
Etter informasjonsmøtene ble stillingene i Seminar og aktuelt-gruppen utlyst og fylt etter en lignende 
ordning som forrige skoleår. Vervholderne i gruppen, under ledelse av Oda Ringstad og Jonas 
Nikolaisen, har kommet godt i gang med planleggingen av mange forskjellige foredrag, men arbeidet 
går litt saktere en forrige år grunnet et mindre antall aktive medlemmer. Dette er noe som flere av 
gruppene på fakultetet har erfart.  
 
IFP (International Focus Programme) for de neste tre årene er miljørett og IFP ansvarlige har arbeidet 
godt med å kontakte aktører og responsen har hittil vært god.  
 
”Juss i praksis” samarbeidet har blitt videreført i år og ELSA er representert med to medlemmer fra 
S&A. Jeg har også brukt ”juss i praksis” samarbeidet til å arbeide for et bedre samarbeid mellom 
ELSA, Fagstyret og JSU om arrangering av foredrag og de problemene som oppsto i fjor, der blant 
annet eksamensrelevante foredrag krasjet, skal så langt som mulig unngås i år.  
 
Lunsjseminar-ansvarlige har vært i kontakt med advokatfirmaet Schjødt og det skal avholdes et 
lunsjseminar i om gangen i sivile tvistesaker 15. November. For påmeldingen har vi forsøkt å gå bort 
fra påmelding via e-post og over til Google Forms. Lunsjseminarene ser ut til å være like populære i år 
som de har vært tidligere.  
 
Ellers i S&A har det særlig vært fokus på å arrangere større arrangementer. Vi har startet 
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planleggingen av et heldagsseminar i juridisk metode og kildekritikk, og vi har også begynt å planlegge 
et heldagsseminar i menneskerettigheter. Begge vil forsøkes gjennomført på vår-semesteret.  
 
Både liten- og studietur-gruppe, under ledelse av Nora Rinde, har kommet i gang med planleggingen 
av årets studieturer. Begge gruppene har kommet godt i gang med planleggingen og liten studietur 
forsøkes arrangert tidlig neste semester. Vi har også kontaktet, og blitt kontaktet, av andre ELSA-
grupper om muligheten for en Study-visit, og dette er noe som vil arbeides videre med.  
 
I samarbeid med STEP planlegges det å avholde et nytt ”Go International” arrangement og sammen 
med medlemmer fra STEP og S&A arbeider vi med å få gjennomført arrangementet dette semesteret. 
Arrangementet vil være en viktig del av promoteringen av ELSA Delegations og Law Schools. Ellers 
har promotering av ELSA Delegations og Law Schools blitt gjort på sosiale medier. Hittil i år har vi 
sendt en elev som delegat på et internasjonalt møte.  
 
ELSA Bergen bestemte seg i år for å forsøke å arrangere en ELSA Summer Law School i Bergen, i 
temaet ”Competition Law”. Mye av arbeidet dette semesteret har derfor gått til dette. Planleggingen 
har bydd på mange utfordringer, noe som gjør at arrangering av Law School i Bergen sommeren 2017 
er lite sannsynlig. Dersom det ikke vil være mulig for ELSA Bergen å arrangere Law School dette året 
skal jeg jobbe videre for å tilrettelegge for at det kan prøves på nytt neste styreperiode. Planleggingen 
har også begynt for arrangering av Legal Enlish kurs. Kurset vil trolig finne sted i slutten av 
januar/begynnelsen av frebruar og vi håper på at det vil være like stor pågang som tidligere.  
 
I August/September deltok jeg på ett internasjonalt møte, Key Area Meeting (Kam) i Mynster, 
Tyskland og var sekretær under S&C Workshops. Møtet var svært lærerikt og jeg sitter igjen med stor 
motivasjon og mange nye ideer, samt mange nye bekjentskap i ELSA-nettverket. I September deltok 
jeg på Landsmøtet som ble arrangert i Bergen. S&C var meget godt representert med leder for S&A, 
Oda Ringstad, ”juss i praksis”-ansvarlige Line Bettina Gilbody og Carl Christian Grue Solberg, og 
lunsjseminar-ansvarlig, William Steen. Vi deltok på lærerike workshops der representantene fra S&C 
Bergen var svært delaktige. Landsmøtet gav alle ytterligere motivasjon og inspirasjon til å fortsette 
arbeidet.  
 
Med vennlig hilsen,  
Erling Hermansen Grøndahl 
VP S&C 2016/2017 
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Semesterrapport VP Marketing 
 
Kjære generalforsamling! 
 
Denne høsten har vært spennende og utfordrende for markedsføringen i ELSA Bergen. På grunn av 
den økonomiske situasjonen har jeg bestemt meg for at jeg skal printe en del materiale selv, i stedet for 
å bruke Kopibutikken. Dette vil spare litt, uten at vi markedsfører oss mindre enn vi har gjort 
tidligere.  
 
Sosialt 
Semesteret startet med utforming av markedsføringsmateriell og informasjonsbrosjyrer til de nye 
studentene. Samarbeidet med fadderstyret fungerte godt, og våre flyers kom også frem til de norske 
studentene. Det første sosiale arrangementet ELSA Bergen arrangerte i år var kick off-vorset i 
Håkonsgaten. Videre ble det arrangert julebord 17. november. Begge disse har blitt markedsført via 
Facebook.  
 
ELSA-hettegensere 
ELSA-hettegensere ble bestilt fra samme leverandør som i fjor. Passet på å få riktig logo, ettersom det 
ble gjort noen små endringer på logoen vår på ICM Malta. De ble levert i begynnelsen av oktober.  
 
Seminar og aktuelt 
Det har blitt arrangert lunsjseminar i gangen i sivile tvister. Det var en suksess, det ble fullt på kort tid. 
Ettersom disse seminarene erfaringsmessig er veldig populære, var det ikke så mye som trengte å gjøres 
fra min side.  
 
Prosedyrekonkurransen 
På landsmøtet i høst snakket vi om å utforme en corporate look for konkurransene på tvers av 
lokalgruppene og landsstyret. Vi forholder oss selvfølgelig til CI handbook, og har bestemt at 
skyskrapere kan være et godt tema for markedsføringsmaterialet. I startfasen av promoteringen 
handlet det om å få deltakere til å melde seg på. I tillegg til å lage Facebook-arrangement, lagde jeg 
flyers som AA-gruppen delte ut på stand, og brukte MittUiB aktivt. Vi er fornøyd med antall 
påmeldte. Det var også en serie av bilder som ble postet på ELSA Bergens Facebook-sider hvor 
tidligere deltakere var intervjuet, der de blant annet sa litt om hvilke fordele de hadde fått av å delta på 
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konkurransen. Videre var det viktig å få publikum til semifinalen. Jeg brukte igjen de samme 
kanalene. Programbladet til semifinalen var det markedsføringsassistent Lina som laget layouten på, 
og det ble veldig bra! Jeg vil også benytte denne anledningen til å oppfordre alle til å komme på 
finalen 25. november klokken 18.00 i aud. 1! 
 
STEP 
11. oktober var STEP på stand under Karrieredagen arrangert av springbrettet. I forkant av dette var 
det en del materiale som måtte lages. Sammen med markedsføringsassistent Lina og 
promoterinsavsvarlig Johannes laget vi en fin flyer som inneholder info om noen utvalgte traineeship, 
pluss et intervju med en tidligere trainee. Siden vi trykket opp mange eksemplarer av denne, vi disse 
fint også kunne brukes i Student Hunting-perioden. I tillegg laget vi flere plakater, som også kan 
brukes igjen. Jeg og Helene ble også enige om at piquet-tskjorter for STEP ville være en fordel når vi 
først hadde fått muligheten til å stå på stand på KD. Jeg bestilte derfor seks tskjorter med STEP-
logoen på, samt teksten ”Spør meg om STEP”. Denne muligheten, sammenholdt med at vi ikke 
lenger har Harris som hovedsamarbeidspartner, gjorde at styret også bestemte at vi trengte en ny roll-
up. Jeg har utarbeidet en template for dette, og delt den med resten av lokalgruppene, og bestilt en 
slik til oss. I tillegg til markedsføringsmaterialet vi får fra ELSA International, bestemte vi på 
landsmøtet i høst av lokalgruppene skal samarbeide om utformingen av markedsføringsmateriale på 
norsk.  
 
SAM 
I september var jeg på Supporting Areas Meeting i Lviv, Ukraina. Her fikk jeg en god inføring i hva 
mitt verv innebar, og mange gode tips til hvordan ELSA kan markedsføres på best mulig måte. I 
tillegg ble jeg blitt kjent med mange andre VP Marketing, og terskelen for å ta kontakt hvis det er ting 
jeg lurer på har blitt lavere.  
 
LM 
I forbindelse med at Landsmøtet ble arrangert i Bergen i høst, var det en del å gjøre for meg i 
planleggingsfasen. Sammen med OC fikset vi navnelapper til deltakerne til en billig penge. Jeg vil også 
takke Haakon for flotte bilder fra helgen! 
 
Med vennlig hilsen 
Marie Bakken 
VP Marketing 2016/2017 
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Semesterrapport Økonomiansvarlig 
 
Generelt: Semesteret startet med at jeg endret hvem som skal ha tilgang til ELSA Bergens kontoer. Jeg 
har overført disposisjonen av disse til meg og Ane Fossli, senere til økonomiassistent og revisor.  
 
 
Budsjett: I begynnelsen av semesteret fikk jeg samtlige styremedlemmer, utenom president og 
generalsekretær, til å utarbeide eget budsjett for sin styreperiode. Før større arrangementer avholdes, 
er det vanlig at det sendes inn budsjett til meg for godkjenning.  
 
Regnskap: Jeg har ført overordnet regnskap for denne styreperioden. Det er ført regnskap for august, 
september og oktober. Det er ikke innført noe obligatorisk regnskapsføring for styremedlemmene, da 
dette ble stemt ned på GF høst 2015. Styremedlemmer forventes å bruke sitt eget budsjett til å holde 
oversikt, med veiledning fra meg. 
 
Merverdiavgiftsoppgave: I oktober ble det levert merverdiavgiftsoppgave/omsetningsoppgave til 
Skatteetaten. Dette gjøres annenhver måned. 
 
Tilbakebetaling av utlegg: Jeg har gitt økonomiassistent Ine Tiller, opplæring i hennes 
arbeidsoppgaver, inkludert tilbakebetaling og orientering i nettbanken.  
 
Ellers har jeg utarbeidet søknad til støtte fra fakultet, ordnet med endelig fakturering av JF for 
fjorårets ALD, bistått med veiledning når det har vært behov for det og deltatt på SAM i Lviv og 
landsmøtet i Bergen.  
 
I løpet av semesteret har jeg fått god veiledning fra forrige økonomiansvarlig i ELSA Bergen, Kristian 
Ulriksen.  
 
Jeg vil takke assistenten min for god innsats dette semesteret.  
 
Med vennlig hilsen 
Sverre Ramm 
Økonomiansvarlig 2016/2017 
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Semesterrapport Generalsekretær 
 
Kjære generalforsamling, 
 
Som generalsekretær skal jeg være en støttespiller for hele organisasjonen, og forenkle deres arbeid 
etter beste evne. Denne høsten har vært en travel høst, med store prosjekter innenfor key areas, så vel 
som innenfor styrets arbeidsområder. Vi har brukt mye tid på internt styrearbeid, administrativ 
virksomhet, vi har hatt et stort prosjekt med helhetlig forslag til nye vedtekter, vi har arrangert 
landsmøte i ELSA Norge i Bergen, og vi har reist på andre internasjonale og regionale møter i regi av 
organisasjonen.  
 
Administrativt arbeid 
Den største enkeltoppgaven til generalsekretæren vil alltid være administrasjonen og driften av 
organisasjonen. Så har også vært tilfelle denne høsten. Dette punktet går på alt fra bidrag til å 
planlegge og gjennomføre styremøter og andre organisasjonsmøter og holde styr på kontoret. Jeg har 
jobbet spesielt mye opp mot og sammen med president i sammenheng med dette. 
 
På starten av semesteret deltok jeg på fadderuken med de internasjonale studentene, og hadde en 
sentral rolle i planleggingen, gjennomføringen og koordineringen av semesterstarten i ELSA Bergen. 
Vi hadde et intensivt opplegg uke nummer to og tre av semesteret med fokus på human resources og 
rekruttering.  
 
Jeg har også brukt mye tid på å jobbe med key areas, selv om dette er et område jeg nok kan bli bedre 
på. Jeg har deltatt på ett møte i hver av undergruppene S&A og AA, men fremdeles ikke hatt 
anledning til å være med på et STEP-møte. Likevel har jeg jobbet mye med STEP utenom møtene, 
blant annet på hjemmesiden og på stand på karrieredagen 2016 11. oktober. 
 
Vi har brukt mye tid på jobbe med de digitale plattformene våre, hjemmesiden og office-portalen til 
ELSA Norge. Jeg har brukt tid på å lære opp de andre styremedlemmene i sistnevnte.  
 
Landsmøte 
Denne høsten falt det på Bergen å arrangere landsmøte i ELSA Norge som ble avholdt på fakultetet 
22. til 25. september. Dette var et stort og tidkrevende prosjekt. Jeg jobbet mye opp mot de andre 
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generalsekretærene og generalsekretær i ELSA Norge. Jeg satt også ned en organising committee for 
landsmøtet som ble ledet av Head og OC Gabrielle Brøyn. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på 
gjennomføringen, og alle delegasjonen virket å være fornøyde. 
 
Under landsmøtet var jeg i tillegg delegasjonsleder for ELSA Bergens delegasjon sammen med 
president. Vi var 17 deltakere fra Bergen, hvorav samtlige styremedlemmer og 8 andre aktive 
medlemmer. Samtlige deltok på workshops og fikk gode tilbakemeldinger fra landsstyret, og nesten 
alle deltok på banketten. 
 
Internasjonale og regionale møter 
10. til 13. november ble Nordic Officers’ Meeting (NOM) avholdt i København. Her deltok 16 
deltakere fra ELSA Bergen, hvorav 7 styremedlemmer, og 8 andre aktive medlemmer. Møtet hadde 
gode, om enn få, workshops, og ga oss muligheten til å skaffe kontakter med andre styremedlemmer i 
samme posisjon som oss selv fra hele Norden. Blant annet fikk jeg gode tilbakemeldinger og innspill 
om gjennomføringen av landsmøter og generalforsamlinger fra de svenske og danske generalsekretær.  
 
Supporting Area Meeting (SAM) høsten 2016 ble avholdt 7. til 11. september i Lviv, Ukraina. Jeg 
hadde planlagt å delta på møtet og så fram til dette, men fikk dessverre ikke anledning. 
 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen høsten 2016 blir arrangert tirsdag 22. november. Som generalsekretær er det også 
mitt hovedansvar å sørge for gjennomføringen av denne. Dette innebærer å booke rom, orientere og 
forberede styret til gjennomføringen, og sette sammen møtedokumentene i GF-pakken. Dette 
semesteret har styret brukt en del til fram mot generalforsamlingen til forberedelser, blant annet med 
å diskutere endringsforslagene til vedtektskomiteen.  
 
Vedtektskomiteen 
Kanskje det største enkeltprosjektet denne høsten har arbeidet med å lede vedtektskomiteen til ELSA 
Bergen høsten 2016. Denne oppgaven ble pålagt mitt verv av generalforsamlingen 28. april 2016. I 
september satt jeg ned en komité til å jobbe med prosjektet bestående av 4 personer i tillegg til meg, 
og president Ane som koordinator med styret. Komiteen har holdt møter jevnt i perioden fra starten 
av september til generalforsamlingen. 
 
Totalt sett har komiteen brukt rundt 200 timer på arbeidet, som har resultert i et nytt helhetlig 
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endringsforslag til vedtekter for ELSA Bergen, i tillegg til et helt nytt forslag til arbeidsregler for ELSA 
Bergen. Vi er veldig fornøyde med det resultatet vi har kommet til, og håper generalforsamlingen er 
det samme.  
 
Til sist vil jeg takke masse hele styret i ELSA Bergen, samt medlemmene våre, for å ha gjort dette til en 
flott og aktiv høst i ELSA Bergen! 
 
Med vennlig hilsen 
Herman Grøm 
Generalsekretær 2016/2017 
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Semesterrapport ALD-ansvarlig 
 
Rollen min som ALD-ansvarlig i ELSA innebærer et verv både i ELSA og Juristforeningen. I ALD-
styret er jeg nestleder, og er der ansvarlig for bedriftskontakt med de ulike aktuelle aktørene. En del av 
arbeidsoppgavene mine er å sørge for at avtalen om Juristforeningen og ELSA overholdes, og ivareta 
ELSAs interesser på andre måter. Dette kan for eksempel dreie seg om markedsføring. 
 
Vi startet arbeidet i slutten av august. Vi ønsket å ta utgangspunkt i de tilbakemeldingene som forelå 
fra evalueringene fra fjorårets arrangement, samt de erfaringer det tidligere styret har delt med oss. Et 
viktig mål for oss fra starten har vært å forsøke å gjøre arrangementet til en god opplevelse for både 
aktører og studenter, men også å gjøre arrangementet så økonomisk innbringende som mulig.  
 
For å hente inspirasjon og ideer har bedriftskontaktene og jeg vært på Karrieredagene på NHH. 
Leder, Økonomileder, Arrangementansvarlig og  markedsføringsansvarlig har vært på tilsvarende dag 
hos BI. Dette har gitt oss nye ideer og inspirasjon til å gjøre arrangementet enda bedre. 
 
Hovedfokuset for arbeidet mitt har så langt vært på rekrutering av både tidligere kontaktede og nye 
aktører. Vi har i år innhentet kontaktinformasjon på 37 nye aktører. Av disse ønsker noen få å delta, 
men mange ønsker ny forespørsel neste år. Påmeldingen åpnet 31. Oktober, og det er i skrivende 
stund 60 aktører påmeldt. Med tanke på å gjøre arrangementet mer innbringende er vi optimistiske 
på at det lar seg gjøre. 
 
Ved siden av dette har oppgavene mine så langt vært å hjelpe Leder med alt han skulle lure trenge. Jeg 
har sammen med særlig leder, satt sammen de ulike pakkene, med nytt innhold, samt nye 
tilleggstjenester. Vi har videre med arrangementansvarlig satt opp en oversikt og plan for hvor de 
ulike aktørene skal plasseres under arbeidslivsdagene. 
 
Videre er oppgavene min å delta i møter i begge styrene. De ganger Leder i ALD-styret ikke har 
anledning til å møte, er da jeg som holder møtene. 
 
I forbindelse med arrangeringen av arrangementet har vi gjort flere endringer både når det gjelder 
innholdet av pakker og tilleggstjenester. Vi er optimistiske til at disse endringene vil medføre en 
økning i inntektene fra arrangementet.  
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Et område vi også har hatt fokus på i år er mulige tiltak som kan gjøres for å motvirke det 
karakterpresset som ALD fører med seg. Et av disse har vært å forsøke å rekruttere flere mindre 
advokatkontorer, men også andre aktører som ikke nødvendigvis er rene advokatselskaper. Vi har 
videre løpende kontakt med blant annet JSU for å se etter andre muligheter. 
 
Vi håper og tror at ALD 2017 vil bli et arrangement av høy kvalitet og at vi klarer å øke inntektene. 
Med vårt økte fokus på karakterpress som forhåpentligvis vil materialisere seg  i konkrete tiltak, håper 
vi at arrangementet blir en positiv opplevelse for alle. 
 
Mvh Fredrik Kleivan Solberg 
 
Ansvarlig for Arbeidslivsdagene 2017, ELSA Bergen.  
  



  
  

                                                                            58 

Semesterrapport Sosialansvarlig 
 
Sosialkomite 
Det første som ble gjort dette semesteret var å lyse ut stillinger til sosialkomiteen. Det viste seg å være 
interesse for dette og det ble avholdt en rekke intervjuer før til slutt tre stykker ble valgt ut. Disse har 
gjort en strålende jobb i løpet og har bidratt stort både til planlegging og gjennomføring av 
arrangementer, samt bidratt med nye ideer. 
 
Introduksjons-vors til Elsa 
I starten av semesteret ble det arrangert et bli-kjent vors i det vanlige leie-lokalet i Håkonsgaten. I den 
anledning ble det kjøpt inn en rekke snacks, samt at lokalet ble forberedt til fest. Som vanlig viste det 
seg å være uproblematisk å leie dette lokalet. Oppmøtet var ok, men ikke noe mer. Det gikk utover 
oppmøtet at så mange undergrupper hadde lignende arrangementer rundt samme tid. Vorset var 
likevel bra og det virket som alle koste seg. 
 
Julebord 
Slik tradisjonen tilsier ble det også dette året arrangert julebord i kantinen på det juridiske fakultet. 
Julebordet var populært blant medlemmene og det var flere påmeldte enn forventet. Det var tilbud 
om vors før middagen og å dra ut i etterkant.  
 
Pubquiz 
I forbindelse med ELSA-day 29. November ble det som vanlig arrangert pubquiz med alt det som 
vanligvis følger av et slikt arrangementet. 
 
Internt i styret 
Internt i styret ble det arrangert middager og lignende for å styrke samholdet og bli bedre kjent, slik at 
styrets arbeid blir mer effektivt og trivelig. Anbefales! 
 
Hyttetur 
Det ble i felleskap med resten av styret tatt en avgjørelse om å ikke gjennomføre en hyttetur for ELSA 
dette semesteret. Begrunnelsen for dette gikk hovedsakelig ut på at det viste seg problematisk å finne 
en passende dato for både styre og medlemmer, at oppslutningen rundt arrangementet ikke var på 
topp, at det ville vært en unødvendig stor utgiftspost for sosialbudsjettet og til slutt at ELSAs 
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medlemmer får mer ut av det sosiale tilbudet hvis disse pengene brukes på andres poster.  
 
Hvis det er tilstrekkelig interesse for dette, så er planen å tilby en hjemmefest som erstatning for 
hytteturen. 
 
Vurdering/forandringer 
Generelt er jeg veldig fornøyd med semesteret slik det har det har vært. ELSA medlemmene har fått et 
variert sosialt tilbud uten at det har vært et for stort press fra styrets side. Arrangementene har gått 
fint for seg og oppmøtet har vist seg å være bra. 
 
For fremtiden vil jeg anbefale å ikke leie lokalet i Håkonsgaten for vors og lignende arrangementer. Å 
leie lokalet koster flere tusen kroner uten at de som møter opp for en nevneverdig bedre opplevelse 
enn et ordinært vors. Hvis alle andre undergruppene klarer å ha et bli-kjent vors uten å bruke flere 
tusen kroner leie, så burde vi også klare det. Tilbudet om hyttetur mener jeg burde vurderes konkret 
fra år til år. Selv om det i år ikke fremsto som et spesielt aktuelt arrangement, kan det absolutt tenkes 
at dette ikke vil være tilfelle et annet år. 
 
Marcus Cordero Moss 
Sosialansvarlig 2016/2017 
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8. Godkjenning av semesterrapporter 

 

 

9. Økonomi 
a.   Godkjennelse av revidert budsjett 2015/2016 
b.  Godkjennelse av foreløpig regnskap 2015/2016 
c.   Godkjennelse av regnskap 2014/2015 
d.  Godkjennelse av rapport fra revisor 
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10. Vedtektsendringsforslag 

a. Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer GF høst 2016 
 

Vedtekter for ELSA Bergen 

Forslag fra vedtektskomitéen i ELSA Bergen, høst 2016 

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 ideell organisasjon. 
             
§ 3 Medlemskap 
        Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen, eller med godkjent 
permisjon fra studiet, er medlemmer av ELSA Bergen . 
        Personer som ikke er medlem i ELSA Bergen kan ved forespørsel få styrets samtykke til å få 
mulighet til å delta på organisasjonens aktiviteter. Styret fastsetter eventuelt særlig deltakeravgift. Slikt 
samtykke fastsettes ved formelt styrevedtak.  
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§ 4a Suspensjon fra organisasjonens aktiviteter  
 Styret i ELSA Bergen kan ved enstemmighet suspendere et medlem fra all aktivitet i regi av 
organisasjonen dersom han eller hun motarbeider eller på annen måte har skadet ELSAs virksomhet. 
Suspensjon opphører automatisk etter endt styreperiode. 
 Medlemmet saken gjelder må bli varslet av styret om saken minst to (2) uker i forveien, og få 
mulighet til å avgi en uttalelse før saken avgjøres.  
 Vedtak om suspensjon skal fattes ved formelt styrevedtak.  
 
§ 4b Suspensjon fra enkeltaktiviteter i organisasjonen 
 Styret i ELSA Bergen kan ved enstemmighet suspendere et medlem fra en enkeltaktivitet i regi 
av organisasjonen dersom han eller hun motarbeider eller på annen måte har skadet ELSAs 
virksomhet. Suspensjon opphører automatisk etter endt styreperiode.  
 Medlemmet saken gjelder må bli varslet av styret om saken minst to (2) uker i forveien, og få 
mulighet til å avgi en uttalelse før saken avgjøres.  
 Vedtak om suspensjon skal fattes ved formelt styrevedtak.  
 
§ 5 Eksklusjon fra organisasjonens aktiviteter 
 Styret i ELSA Bergen kan ved enstemmighet ekskludere et medlem fra all aktivitet i regi av 
organisasjonen dersom han eller hun motarbeider eller på annen måte har skadet ELSAs virksomhet. 
Eksklusjon fra organisasjonen er permanent. 
 Ved eksklusjonssaker skal det innhentes rådgivende uttalelse fra ELSA Norge. Uttalelsen skal 
vektlegges.  
 Medlemmet saken gjelder må bli varslet av styret om saken minst to (2) uker i forveien, og få 
mulighet til å avgi en uttalelse før saken avgjøres.  
 Vedtak om eksklusjon kan oppheves ved enstemmighet i styret.  
 Vedtak om eksklusjon skal fattes ved formelt styrevedtak. 
  
§ 6 Oppløsning 
          Vedtak om oppløsning av organisasjonen 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 
§ 7 Innledende bestemmelse 
             Generalforsamlingen er ELSA Bergens høyeste organ. 
        Generalforsamlingen avholdes én gang i semesteret.  
 
§ 8 Innkalling og dagsorden 
        Styret innkaller alle medlemmer i ELSA Bergen til Generalforsamlingen. Innkallingen skal 
foreligge minst tre uker før Generalforsamlingen. Denne skal inneholde henvisning til innleverings- 
og offentliggjøringsfrister.   

En uke før Generalforsamlingen skal møtedokumentene være tilgjengelig i GF-pakken. 
Innholdet i GF-pakken kan reguleres i arbeidsreglene.  

Tilføyelser til dagsorden etter at dagsorden er godkjent kan bare skje ved enstemmighet.  
 
§ 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. 

Generalforsamlingen kan innvilge observatørstatus til ikke-medlemmer, med tale- og 
forslagsrett. Saker om innvilgning av observatørstatus trenger ikke foreligge på dagsorden. 
 
§ 10 Vedtak og valg 
 Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall. 
 Vedtak skal skje ved åpen votering. Dersom ett medlem krever det skal vedtaket likevel skje 
ved hemmelig votering. Hemmelig votering må kreves for hver enkelt sak det skal voteres over.  
 
§ 11 Valg til styre 

Hvert enkelt styremedlem velges ved alminnelig flertall i særskilt, hemmelig votering.  
 Ved valg av styre skal medlemmene velges i følgende rekkefølge: 

a)    President 
b)   Secretary General 
c)    Treasurer 
d)   VP Marketing 
e)    VP AA 
f)    VP S&C 
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g)   VP STEP 
h)   VP ALD 
i)        VP Social 
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 Endring av vedtektene 
          Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to uker før generalforsamlingen. 
Endringsforslag fra styret må inngå i dagsorden i samsvar med § 8.          

Generalforsamlingen kan endre vedtektene uavhengig av første ledd ved enstemmighet.  
 Generalforsamlingen kan gjøre endringsforslag til endringsforslag ved enstemmighet når 
endringen har saklig sammenheng med ett eller flere av endringsforslagene foreslått etter første ledd.  
            Vedtektsendringer skjer ved to tredjedels (⅔) flertall på generalforsamlingen. 

Vedtektsendringene trer i kraft når generalforsamlingen heves. Generalforsamling kan vedta 
at vedtektsendringene skal tre i kraft fra et annet tidspunkt ved enstemmighet.  
 
§ 13 Ekstraordinær generalforsamling 
        Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles når: 

a) minst tyve (20) medlemmer av ELSA Bergen krever det, eller 
b) styret ber om det 
Ekstraordinær generalforsamling må innkalles med minst to (2) ukers varsel.  

Kapittel 3. Styret 
§ 14 Styret 
        Styret er det høyeste organet mellom generalforsamlingene, og er ansvarlig for den daglige 
driften av ELSA Bergen. 

Styret skal bestå av: 
a) President 

        b) Secretary General 
        c) Treasurer 
        d) VP Marketing 
        e) VP AA 
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        f) VP S&C 
        g) VP STEP 
        h) VP ALD 
        i)  VP Social 
        Det skal tilstrebes å unngå dobbeltroller.  

  Styret velges på Generalforsamlingen på våren for en periode på ett år. Styreperioden varer fra 
1. august til 31. juli.  

 
§ 15 Supplering av styret 
        Skulle et styreverv være ledig skal det foretas en supplering etter annet ledd.  
        Styret kan supplere seg selv med medlemmer til ledige styreverv. Suppleringen vedtas av styre 
ved enstemmighet ved formelt styrevedtak.  
        Dersom styrevervet er ledig etter valget på vårens generalforsamling skal en supplering 
foretatt av det nye styret godkjennes på høstens generalforsamling. 
 
§ 16 Arbeidsregler 

Generalforsamlingen kan utarbeide arbeidsregler for driften av ELSA Bergen.  
 ELSA Bergen kan fravike arbeidsreglene ved enstemmighet i styret.  
 Generalforsamlingen kan endre arbeidsreglene ved simpelt flertall.  
 Endringer av arbeidsreglene trer i kraft når Generalforsamlingen heves. Generalforsamlingen 
kan vedta at endringene skal tre i kraft fra et annet tidspunkt ved enstemmighet.  
 
§ 17 Deltakelse i akademiske konkurranser 

Styremedlemmer i ELSA Bergen eller ELSA Norge kan ikke delta i akademiske konkurranser i 
regi av ELSA Bergen. 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. 
 
§ 18 Signatur  

Styret eller den styret gir fullmakt, kan forplikte ELSA Bergen.  
 

§ 19 Mistillit til styret 
        Et medlem av styret eller styret som en helhet kan avsettes av ordinær eller ekstraordinær 
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Generalforsamling med minimum to tredjedels (⅔) flertall. 
 
§ 20 Intern mistillit i styret 
 Mellom Generalforsamlingene kan styret suspendere styremedlemmer styret har mistillit til. 
 Mistillit fattes ved formelt styrevedtak ved enstemmighet. Styremedlemmet mistillitsforslaget 
angår har ikke stemmerett i slike saker.  
 Styrets mistillitsvedtak må godkjennes av førstkommende Generalforsamlingen ved to 
tredjedels (⅔)flertall.  

Kapittel 4. Økonomi 
§ 21 Generelt 
        ELSA Bergen har selvstendig og adskilt økonomi fra ELSA Norge. 
 
§ 22 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.  
 
§ 23 Disposisjonsrett til konti 
        President og økonomiansvarlig skal ha disposisjonsrett til ELSA Bergens konti. 
 
§ 24 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. 

 
§ 25 Revisor 
        Generalforsamlingen velger revisor for ELSA Bergen. Styremedlem kan ikke velges til revisor. 
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        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. 
 
§ 26 Regnskapsføring 
       Regnskapsføring skal skje etter god regnskapsskikk. Økonomiansvarlig innestår for riktigheten av 
regnskapsføringen. 
    Alle styremedlemmer med unntak av President og VP ALD, fører regnskap hver måned. 
Regnskap må sendes inn til økonomiansvarlig innen slutten av måneden om ikke annet er avtalt med 
økonomiansvarlig. 
 
§ 27 Refundering 
   Kvittering må forevises for å få refundert utlagte beløp. Utskrift fra nettbank anses ikke som 
original kvittering. 

Refusjon kan likevel foretas ved formelt styrevedtak der det forelå en ekstraordinær situasjon 
som gjorde at det ikke var praktisk mulig å fremskaffe original kvittering. 

Kapittel 5. Andre bestemmelser 
§ 28 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. 
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§ 29 Fravikelse av vedtektene 
        Generalforsamlingen kan fravike vedtektene ved enstemmighet.  
 
 
 

b. Forslag fra vedtektskomiteen 
 

Forslagsstiller: Vedtektskomiteen i ELSA Bergen høst 2016. 
Forslag: Forslag om at ny vedtekter for ELSA Bergen § 16 skal tre i kraft umiddelbart etter § 12 
femte ledd.  

  
 
 
 

c. Arbeidsregler for ELSA Bergen 
 

Arbeidsregler for ELSA Bergen 

Forslag til Generalforsamlingen høst 2016 
 

Kapittel 1  Styret og styremøter 
§ 1-1   Om styret 
            Styret er det høyeste organet i ELSA Bergen mellom generalforsamlingene. Styret i ELSA 
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Bergen opptrer utad som ett samlet organ. Styret står for den daglige driften av organisasjonen. 
            I Styret har styremedlemmene hovedansvar for enkelte ansvarsområder: 
            (a) President har ansvar for ansvarsområdet Board Management, Expansion, and External 
Relations i kapittel 3. 
            (b) Secretary General har ansvar for ansvarsområdet Internal Management i kapittel 4. 
            (c) Treasurer har ansvar for ansvarsområdet Financial Management i kapittel 5. 
            (d) Vice President for Marketing har ansvar for ansvarsområdet Marketing i kapittel 6. 
            (e) Vice President for Academic Activities har ansvar for ansvarsområdet Academic Activities 
i kapittel 7. 
            (f) Vice President for Seminars and Conferences har ansvar for ansvarsområdet Seminars and 
Conferences i kapittel 8. 
            (g) Vice President for Student Trainee Exchange Programme har ansvar for ansvarsområdet 
Student Trainee Exchange Programme i kapittel 9. 
 (h) Vice President for ALD har ansvar for ansvarsområdet ALD i kapittel 10 
 (i) Vice President for Social har ansvar for ansvarsområdet Social i kapittel 11 
            (h) Alle styremedlemmer har ansvar for ansvarsområdet Styremedlem i kapittel 11. 
            Innad i organisasjonen har alle styremedlemmer et felles ansvar for driften av organisasjonen. 

§ 1-2   Styremøter 
            Formelle styrevedtak som fattes av styret i ELSA Bergen skal fattes på styremøter. 
            Styret i ELSA Bergen skal samles jevnlig. 
            President er ordstyrer på styremøtene. 
            Secretary General fører referat av styremøtene. Referatene skal være tilgjengelig for styret 
innen etterfølgende styremøte. 
            Styremedlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på styremøtene i ELSA Bergen. 
Styremøtene i ELSA Bergen går for lukkede dører. Styremedlemmer som er tilstede på styremøter er 
de som er fysisk tilstede, eller tilstede over telefon eller video når dette blir godtatt av ordstyrer.  

§ 1-3   Beslutningsdyktighet 
            For å være beslutningsdyktig til å fatte formelle styrevedtak må mer enn halvparten av styret 
være tilstede på styremøtet. 
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§ 1-4   Innkalling til styremøter 
            President innkaller til styremøter. 
            Innkalling til styremøter skal foreligge minst 72 timer før møtestart. 

§ 1-5   Dagsorden for styremøter 
            President utarbeider dagsorden til styremøter. 
            Dagsordenen bør inneholde sakene orienteringsrunde, eventuelt, og andre saker 
styremedlemmene har meldt inn til President. 
            Dagsorden skal være styremedlemmene i hende før kl. 16.00 dagen før styremøtet. 
            Saker til dagsorden skal være meldt inn til President innen tidsfristen i tredje ledd. Det er 
styremedlemmet med ansvar for ansvarsområdet saken omfatter som skal melde inn saken til 
dagorden. 
 
§ 1-6   Ekstraordinært styremøte 
            Det kan innkalles til ekstraordinært styremøte dersom møtet ikke kan muliggjøres etter 
reglene i § 1-4 og § 1-5. Ekstraordinært styremøte skal likevel kun avholdes dersom det ikke er mulig å 
avholde ordinært styremøte. 
           Et hvert styremedlem kan innkalle til ekstraordinært styremøte. Innkallingen må være styret i 
hende innen rimelig tid før møtestart. Styremedlemmet som innkaller til møtet utarbeider 
dagsorden.  Reglene om beslutningsdyktighet i § 1-3 gjelder. 

§ 1-7   Formelle styrevedtak 
            Styret i ELSA Bergen kan fatte formelle styrevedtak i saker som angår driften av 
organisasjonen. Det skal likevel tilstrebes å komme til enighet ved diskusjon i alle saker. 
            Styret kan fatte formelle styrevedtak i saker styret mener er nødvendig. Beslutninger skal 
likevel fattes i form av formelle styrevedtak i saker der vedtektene eller arbeidsreglene krever det. 
            Det kan kun fattes formelle styrevedtak som ligger ved dagsorden for styremøtet, etter reglene 
i § 1-5 eller § 1-6. 
            Formelle styrevedtak i styret i ELSA Bergen fattes ved simpelt flertall. Reglene om 
beslutningsdyktighet i § 1-3 gjelder. 
 Secretary General sørger for at formelle styrevedtak i ELSA Bergen blir samlet og foreligger 
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digitalt og i papirform i ELSA Bergens Decision Book.  

Kapittel 2  Ansvarsområder 

§ 2-1   Styremedlemmer 
            Styremedlemmer i ELSA Bergen er: 
            (a) President 
            (b) Secretary General 
            (c) Treasurer 
            (d) Vice President for Marketing 
            (e) Vice President fro Academic Activities 
            (f) Vice President for Seminars and Conferences 
            (g) Vice President for Student Trainee Exchange Programme 
 (h) Vice President for ALD 
 (i) Vice President for Social 
            Styremedlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på styremøtene i ELSA Bergen. 

§ 2-2   Directors 
            Directors er ansvarshavende som rapporterer direkte til ett styremedlem. 
            ELSA Bergen skal ha Director for prosedyrekonkurransen og Director for 
forhandlingskonkurransen underlagt VP AA. ELSA Bergen skal ha Director for studieturer og 
Director for seminar- og aktueltgruppen underlagt VP S&C. ELSA Bergen skal ha Director for 
International Students underlagt VP Social. 
            Styremedlemmet Directoren er underlagt foreslår Directors. Styret må godkjenne utnevnelsen 
av Directors ved formelt styrevedtak.  
            Directors har møte- og talerett på styremøtene til ELSA Bergen på de sakene som er relevante 
for Directorens arbeidsområdet. Det er ordstyrer som bestemmer når en sak er relevant for 
Directorens arbeidsområde etter innspill fra Directoren. 
            Styremedlemmer kan ved behov utnevne Directors innenfor sitt ansvarsområde og underlagt 
seg. Ved utnevnelsen av nye Directors må styremedlemmet utarbeide arbeidsregler for 
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ansvarsområdet. Arbeidsreglene må godkjennes av styret. Utnevnelsen av Director må godkjennes av 
styret. 

§ 2-3  Øvrige ansvarlige  
            Øvrige ansvarlige er andre medlemmer i ELSA Bergen som er gitt nærmere avgrensede 
arbeidsoppgaver. Øvrige ansvarlige rapporterer til og er underlagt det styremedlemmet som har 
ansvaret for arbeidsoppgavene den ansvarlige skal utføre. 
            Styremedlemmer kan ved behov utnevne øvrige ansvarlige innenfor sitt ansvarsområde og 
underlagt seg. 

§ 2-4   Attester 
            Styremedlemmer, directors, og andre ansvarlige kan få attest for arbeidet. 
            Styremedlemmer kan få attest fra President i styret. 
            Directors kan få attest fra styremedlemmet de er underlagt. Attesten skal underskrives av 
styremedlemmet de er underlagt, og President i styret. 
            Øvrige ansvarlige kan få attest fra styremedlemmet de er underlagt. 

Kapittel 3   Ansvarsområdet Board Management, 
Expansion, and External Relations (BEE) 

§ 3-1   Board Management 
            President leder styret i ELSA Bergen. President skal jevnlig kalle inn til styremøter og skal 
opptre som ordstyrer og møteleder på styremøtene. President skal sende ut dagsorden til styret før 
hvert styremøte. 
            President skal ha oversikt over hva som skjer innenfor de øvrige ansvarsområdene i styret. 
President skal følge opp og samarbeide med hvert styremedlem og alle Directors. 
            President skal delegere ansvaret for de generelle ELSA-arrangementene innad i styret og følge 
disse opp. 
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§ 3-2   Expansion 
            President skal planlegge og iverksette tiltak for å sikre rekrutteringen til ELSA sammen med 
styret. 
            President bør ta aktivt del i planleggingen og gjennomføringen av fadderuken, 
informasjonsmøter ved semesterstart og andre rekrutteringsarrangementer. 
            President bør delta på undergruppemøter og andre arrangementer i organisasjonen for å møte 
medlemmene. 

§ 3-3   External Relations 
President har hovedansvaret for all kontakt med eksterne, inkludert samarbeidspartnere, høye 

beskyttere, Det juridiske fakultet og andre. Dersom det er mer hensiktsmessig at andre i styret eller i 
ELSA Bergen står for kontakten, har President ansvar for å følge opp og sørge for at dette gjøres på en 
profesjonell måte. 

            President skal sørge for god kommunikasjon med ELSA Norge og de andre 
lokalgruppene. President bør delta på styremøtene til ELSA Norge. 

Kapittel 4  Ansvarsområdet Internal Management 

§ 4-1   Styremøter 
            Secretary General skal sammen med President arrangere styremøtene i ELSA Bergen. 
            Secretary General skal skrive referater fra styremøtene. 
            I presidentens fravær skal Secretary General gå inn i presidentens rolle som ordstyrer og 
møteleder. 

§ 4-2   Generalforsamling 
            Secretary General har hovedansvar for arrangering og gjennomføring av generalforsamlingene 
i ELSA Bergen. 
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§ 4-3   Delegasjonsleder 
            Secretary General skal være delegasjonsleder for delegasjonen fra Bergen når ELSA Bergen er 
representert på nasjonale og internasjonale møter i ELSA. 

§ 4-4   Hjemmesiden 
            Secretary General har hovedansvaret for å oppdatere hjemmesiden elsa.no/bergen. Innholdet 
skal utarbeides i samarbeid med VP AA, VP S&C, VP STEP og VP Marketing.         

§ 4-5   Administrasjon 
            Secretary General har hovedansvaret for forvaltningen av kontoret, innkjøp av 
kontorrekvisita, og sørge for ryddighet, samt se til at kontoret står til disposisjon for organisasjonen. 
            Secretary General skal oppdatere foreningsregisteret i Brønnøysundregisteret ved starten av 
styreperioden. 
            Secretary General har hovedansvar for den digitale plattformen ELSA Bergen til enhver tid 
bruker (Office-portalen per 2016/2017, eller tilsvarende), samt opplæring av styret i denne. 
 Secretary General skal sørge for at formelle styrevedtak fattet av ELSA Bergen alltid foreligger 
digitalt og i papirform tilgjengelig for styret i ELSA Bergens Decision book.  

§ 4-6   Landsmøte 
            Secretary General skal være delegasjonsleder for delegasjonen fra Bergen under ELSA Norges 
landsmøte. 
            Secretary General har hovedansvaret for planleggingen og arrangeringen av ELSA Norges 
landsmøte når dette finner sted i Bergen. 

§ 4-7   Transition 
            Secretary General har hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre en generell transition for 
styret for neste styreperiode i slutten av styreperioden sammen med styret. 

§ 4-8   Alumni 
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            Secretary General skal oppdatere alumniregisteret til ELSA Bergen. 

Kapittel 5  Ansvarsområdet Financial Management 

§ 5-1   Overordnet økonomiansvar 
            Treasurer har hovedansvar for den økonomiske situasjonen til ELSA Bergen og finansiell 
planlegging sammen med styret. Treasurer skal følge opp budsjettet som er vedtatt av 
Generalforsamlingen. 

§ 5-2   Regnskap 
            Treasurer skal føre løpende regnskap over alle utgiftene til ELSA Bergen. 

§ 5-3   Økonomisk støtte 
            Treasurer skal søke økonomisk støtte fra eksterne aktører. 
            Treasurer har hovedansvar for å følge opp organisasjonens sponsorer sammen med President. 

§ 5-4   Revisor og generalforsamling 
            Treasurer skal utarbeide forslag til budsjett for neste års styreperiode, revidert budsjett, 
regnskap, samt innhente revisjonsberetning fra revisor til generalforsamlingene. 

Kapittel 6  Ansvarsområdet Marketing 

§ 6-1   Corporate Identity 
            VP Marketing skal sørge for at markedsføringen til ELSA Bergen er i overenstemmelsen med 
reglene i Corporate Identity Handbook og retningslinjer fra ELSA Norge. Det skal tilstrebes at alle 
lokalgruppene i ELSA Norge har en felles profil som passer resten av nettverket. 
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§ 6-2   Markedsføringsmateriell 
            VP Marketing har ansvaret for å produsere markedsføringsmateriell til ELSA Bergen. Dersom 
det foreligger markedsføringsmateriell fra ELSA Norge eller ELSA International bør dette benyttes. 
            VP Marketing har ansvar for å organisere distribusjonen av markedsføringsmateriell. VP 
Marketing skal sørge for at undergruppemedlemmer er kjent med reglene for distribusjon av 
markedsføringsmateriell, både på fakultetet og andre steder. 

§ 6-3   Strategi 
            VP Marketing skal, i samarbeid med Key Areas, utarbeide en hensiktsmessig 
promoteringsstrategi- og kalender for ELSA Bergen. 
            VP Marketing har ansvar for å promotere lokale, nasjonale og internasjonale ELSA-
arrangementer på instruks fra Key Areas. 

Kapittel 7  Ansvarsområdet Academic Activities 

§ 7-1   Prosedyrekonkurransen 
VP AA har hovedansvaret for ELSA Bergens regionale prosedyrekonkurranse. VP AA skal 

veilede og føre tilsyn med arbeidet til director for prosedyrekonkurransen. 

§ 7-2   Forhandlingskonkurransen 
            VP AA har hovedansvaret for ELSA Bergens regionale forhandlingskonkurranse. VP AA skal 
veilede og føre tilsyn med arbeidet til director for forhandlingskonkurransen. 

§ 7-3   LRG, ELR og andre Academic Activities 
            VP AA har ansvaret for arbeidet med og gjennomføringen av Legal Research Group (LRG), 
ELSA Law Review (ELR), og andre academic activities. 

§ 7-4   Promotering av Academic Activities 
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            VP AA har ansvar for promotering av ELSA Bergens regionale prosedyrekonkurranse, ELSA 
Bergens regionale forhandlingskonkurranse, ELSA Moot Court Competition (EMC2), European 
Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC), LRG, ELR og andre academic activities. 
Ansvaret deles med VP Marketing. 

§ 7-5   AA-gruppen 
            VP AA leder møtene i undergruppen Academic Activities.   

Kapittel 8  Ansvarsområdet Seminars and 
Conferences 

§ 8-1   Seminar- og aktueltgruppen 
            VP S&C har ansvar for oppstarten av S&A-gruppen tidlig i styreperioden. VP S&C skal 
utnevne director for Seminar- og aktueltgruppen, nestleder i S&A-gruppen, og andre ansvarlige i 
S&A-gruppen. 
            VP S&C skal veilede Director for Seminar- og aktueltgruppen og andre ansvarlige i gruppen, 
og fungere som en ressurs for gruppen. VP S&C skal være et bindeledd mellom S&A-gruppen og 
styret. 

§ 8-2   Delegations og ELSA Law Schools 
            VP S&C skal legge til rette for at flest mulig fra ELSA Bergen deltar på Delegations og ELSA 
Law Schools. VP S&C har hovedansvar for promoteringen av Delegations og ELSA Law Schools 
sammen med VP Marketing. 

§ 8-3   Studieturer 
VP S&C har hovedansvar for studieturene sammen med Director for studieturer. 
            VP S&C skal utnevne Director for studieturer. VP S&C skal veilede og Director for 

studieturer, og legge til rette for at flest mulig viser interesse for studieturene. 
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            VP S&C skal sammen med Director for studieturer gjennomføre en evaluering av den 
enkelte studietur. 

§ 8-4   Økonomi 
            VP S&C skal forvalte S&C sitt budsjett. 

§ 8-5   Ekstern kontakt 
VP S&C skal fungere som bindeledd mellom S&C i ELSA Bergen og VP S&C i ELSA Norge. 
VP S&C bør holde seg orientert om internasjonale reguleringer av S&C-aktiviteter. 

Kapittel 9  Ansvarsområdet Student Trainee 
Exchange Programme 

§ 9-1   STEP 
            VP STEP har hovedansvaret for STEP i Bergen. 
            VP STEP har hovedansvaret for promotering av STEP i Bergen sammen med VP Marketing. 

§ 9-2   STEP-gruppen 
            VP STEP leder møtene i undergruppen STEP. Undergruppen skal forsøke å fremskaffe 
traineeships fra Bergensområdet til STEP-programmet, og oppfordre og hjelpe studenter i Bergen til å 
søke på STEP-traineeships. Gruppen skal også legge til rette for reception av traineer gjennom STEP-
programmet i Bergen i henhold til Decision Book.  
 

Kapittel 10 Ansvarsområde ALD 
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§ 10-1 Arbeidslivsdagene 
            VP ALD skal bidra til arrangering og organisering av Arbeidslivsdagene ved Det juridiske 
fakultet i Bergen. 
            VP ALD skal sørge for at ALD-avtalen mellom ELSA Bergen og Juristforeningen følges. 

§ 10-2 ALD-styret 
            VP ALD skal fungere som nestleder i ALD-styret. 
            VP ALD skal holde ELSA Bergens styret oppdatert på utviklingen av ALD, samt videreføre 
ELSA Bergen sine synspunkter til ALD-styret. 
            VP ALD skal representere interessene til ELSA Bergen i ALD-styret etter beste evne. 
            VP ALD skal fremme et godt samarbeid mellom ELSA Bergen og Juristforeningen, og 
etterstrebe at ELSA Bergen blir profilert på lik linje med Juristforeningen. 
 

Kapittel 11 Ansvarsområdet Social 

§ 11-1 Sosiale arrangementer 
            VP Social har ansvar for å arrangere sosiale arrangementer for hele organisasjonen gjennom 
hele året.   

§ 11-2 Fadderuken 
            VP Social er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av fadderuken for ELSA Bergen 
sin faddergruppe. Sosialansvarlig skal i samarbeid med styret fokusere på rekruttering under 
fadderuken. 
            VP Social skal samarbeide med Director for International Students om planleggingen og 
gjennomføringen av mentor week for utvekslingsstudentene. 

§ 11-3 Sosialkomité 
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            VP Social skal sette ned en sosialkomité i begynnelsen av styreperioden som skal bistå i 
planleggingen og gjennomføringen av arrangementer gjennom året. 
            VP Social skal samarbeide med Director for International Students og styret for å inkludere 
utvekslingsstuntene i ELSA Bergen sine sosiale arrangementer. 
 

Kapittel 12 Ansvarsområdet styremedlem 

§ 12-1 Styremøter 
            Styremedlemmer i ELSA Bergen skal møte opp og delta aktivt på styremøtene i 
organisajonen. Styremedlemmer skal melde inn saker til dagsorden som omhandler styremedlemmets 
arbeidsområder. Styremedlemmet skal representere interessene til sitt ansvarsområde etter beste evne. 

§ 12-2 One Year Operational Plan (OYOP) 
            Styremedlemmer i ELSA Bergen skal skrive en One Year Operational Plan (OYOP) for sitt 
ansvarsområde tidlig i styreperioden. 

§ 12-3 Semesterrapport 
            Styremedlemmer i ELSA Bergen skal skrive semesterrapport om arbeidet innenfor sitt 
ansvarsområde for inneværende semester. Semesterrapporten skal være klar to (2) uker før 
Generalforsamlingen. 

§ 12-4 Generalforsamling 
            Styremedlemmer i ELSA Bergen skal møte på generalforsamlinger i organisasjonen. 
Styremedlemmet skal representere sitt ansvarsområde etter beste evne. 

§ 12-5 Landsmøte 
            Styremedlemmer i ELSA Bergen skal møte på landsmøter i ELSA Norge. Styremedlemmet 
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skal representere ELSA Bergen etter beste evne. Styremedlemmet skal delta på workshops for sitt 
ansvarsområde. 

§ 12-6 Transition 
            Styremedlemmer i ELSA Bergen skal delta aktivt på planleggingen og gjennomføringen av en 
generell transition for arvtagende styre. 
            Styremedlemmer i ELSA Bergen skal planlegge og gjennomføre en transition med arvtageren 
av styremedlemmets ansvarsområde for neste styreperiode. 

Kapittel 13 Director for studieturer 

§ 13-1 Studieturer 
            Director for studieturer skal legge til rette for gjennomføringen av 3 studieturer i løpet av året, 
hvorav 2 «små studieturer» til Europa, og 1 «stor studietur» med destinasjon utenfor Europa. 
            Director for studieturer skal opprette planleggingsgrupper for hver av studieturene. 
Directoren skal veilede gruppene, være en ressurs for disse, og bidra så langt nødvendig. 
            Director for studieturer rapporterer til VP S&C om framdriften til studieturgruppene. 
            Director for studieturer skal sammen med VP S&C gjennomføre en evaluering av den enkelte 
studietur. 

Kapittel 14 Director for seminar- og aktueltgruppen 

§ 14-1 Seminar- og aktueltgruppen 
            Director for seminar- og aktueltgruppen leder møtene i seminar- og aktueltgruppen. 
            Director for seminar- og aktueltgruppen rapporterer til VP S&C om framdriften i gruppen. 
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Kapittel 15 Director for prosedyrekonkurransen 
  

§ 15-1 Prosedyrekonkurransen 
Director for prosedyrekonkurransen har sammen med VP AA hovedansvaret for ELSA 

Bergens regionale prosedyrekonkurranse.  
 Director for prosedyrekonkurransen rapporterer til VP AA om framdriften. 

 

Kapittel 16 Director for forhandlingskonkurransen 
  

§ 15-1 Forhandlingskonkurransen 
Director for forhandlingskonkurransen har sammen med VP AA hovedansvaret for ELSA 

Bergens regionale forhandlingskonkurransen.  
 Director for forhandlingskonkurransen rapporterer til VP AA om framdriften. 

 

Kapittel 17 Director for International Students 

§ 17-1 Utvekslingsstudentene 
            Director for International Students har hovedansvaret for utvekslingsstudentene ved 
Universitetet i Bergen sammen med VP Social.  
 Directoren skal arrangere sosiale og akademiske arrangementer for utvekslingsstudentene 
gjennom hele året. Directoren skal også arrangere mentor week for utvekslingsstudentene begge 
semestre. VP Social skal inkluderes i planleggingen og gjennomføringen. 
 Director for International Students rapporterer til VP Social om framdriften.  
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d. Forslag fra vedtektskomiteen II 
 
 Forslagsstiller: Vedtektskomiteen i ELSA Bergen høst 2016. 
 Forslag: Forslag om å oppheve stillingsinstrukser for ELSA Bergen. 
 

 

11. Valg av valgkomité 

 

 

12. Eventuelt 


