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Innkalling til generalforsamling i ELSA Bergen 
Publisert 6. november 2018. 

 
I samsvar med ELSA Bergen sine vedtekter § 8 innkalles det herved til vårens generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen avholdes tirsdag den 27. november klokken 16:30 i auditorium 4 ved 
borggården. Det vil bli servert pizza. 
 
Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av 
ELSA Bergen og har stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 9, jf. 
§ 3. 
 
På generalforsamlingen vil styremedlemmene i ELSA Bergen legge frem sine semesterrapporter 
og økonomiansvarlig Ingrid Marie Bondø vil presentere fjorårets regnskap. Generalforsamlingen 
skal også behandle budsjett og eventuelle vedtektsendringer. 
 
Sakspapirer vil bli publisert på Mitt UiB og ELSA Bergens nettsider senest én uke før 
generalforsamlingen. Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende 
senest to uker før arrangementet. Disse sendes til secgen.bergen@elsa.no innen tirsdag den 13. 
november klokken 16:30. Organisasjonens vedtekter er tilgjengelig på Mitt UiB og ELSA Bergen 
sine nettsider. 
 
Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke. Generalforsamlingen er en 
fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og hva slags aktiviteter vi tilbyr.   
 
Vel møtt! 
 
Hilsen 
 
Vilde Serene, Jonas, Ingrid, Vilde Karoline, Julie, Elsa, Susanne, Helene og Henrik 
Styret i ELSA Bergen 2018/2019 
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Dagsorden 
 

1. Valg av ordstyrer  
 

2. Valg av referent  
 

3. Valg av tellekorps  
 

4. Godkjenning av innkalling, side 2 
 

5. Godkjenning av dagsorden, side 3 
 

6. Godkjenning av protokoll fra forrige generalforsamling, 7. mai 2018, side 4 
 

7. Orientering fra styremedlemmene. Fremlegging av semesterrapporter. 
a) President, side 4 
b) Secretary General, side 6 
c) Treasurer, side 8 
d) VP Marketing, side 10 
e) VP AA, side 12 
f) VP S&C, side 13 
g) VP STEP, side 15 
h) VP ALD, side 16 
i) VP Social, side 17 

 
8. Økonomi, side 18 

a) Godkjenning av regnskap 2017/2018 med revisjonsrapport 
b) Orientering om foreløpig regnskap 2018/2019 
c) Godkjenning av revidert budsjett 2018/2019   

 
9. Endringsforslag, side 18 

a) Eventuelle vedtektsendringer  
b) Eventuelle endringer av arbeidsreglene 

 
10. Valg av valgkomité, side 18 

 
11. Eventuelt, side 18 
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6. Protokoll fra forrige generalforsamling 
7. mai 2018 

 
Protokoll fra generalforsamlingen den 7. mai 2018 er vedlagt sakspapirene som eget dokument. 

 
 
 

7. Orientering fra styremedlemmene 
Fremlegging av semesterrapporter 

 
Semesterrapport - President 

 
Expansion  
Jeg starter semesteret med å arrangere fadderuken for de norske studentene sammen med flere 
fra styret. Målet mitt for de første ukene av semesteret var å nå ut til så mange studenter som 
mulig ved å være tilgjengelig og åpen for både nye og gamle studenter. Som i fjor avholdt vi to 
informasjonsmøter for studentene, ett generelt og ett mer spesifikt om stillingene som er utlyst, i 
tillegg til å stå på stands. Nytt i år var at vi holdt et «åpent kontor» mellom infomøtene der 
studentene kunne komme for en vaffel og en prat, og det var veldig populært. Alt i alt opplevde 
vi at studentene var veldig interesserte og positive til ELSA Bergen, som var veldig kjekt å se.  
Også arrangeringen av den internasjonale fadderuken gikk fint, og fakultetet har uttrykt at de er 
fornøyd med innsatsen vår.  
 
External relations 
I høst har jeg vært i kontakt med Advokatforeningen, og vi har endelig fått på plass en ny 
samarbeidsavtale. Jeg er veldig fornøyd og tror at samarbeidet vil bidra med mye positivt for oss 
fremover. Ellers har jeg løpende dialog med fakultetet og øvrige studentorganisasjoner på 
fakultetet der målet er å koordinere arrangementer på tvers av organisasjonene bedre i fremtiden. 
Dette vil gagne studentene, men også oss som arrangerer ulike aktiviteter for studentene.   
 
Samarbeidet med Kluge Advokatfirma som hovedsamarbeidspartner fortsetter som før og 
sammen med VP AA Susanne har vi regelmessig kontakt med dem i forbindelse med 
konkurransen. I år har vi tilbudt dem å ha logoplassering på genseren vår, noe de stilte seg positiv 
til. Jeg har hatt kontakt med Wikborg Rein gjennom høsten, og jeg skal sammen med Susanne 
Selland ha et møte med dem for å planlegge samarbeidet om forhandlingskonkurransen videre. 
De er fremdeles en partner for prosjektet Go International og jeg ser frem til fortsettelsen 
 
Utenom dette har jeg deltatt på møter med flere advokatfirma dette semesteret, og vi har 
undergruppene har fått flere mindre samarbeid. Jeg håper disse etterhvert kan bli mer stabile og 
kan gagne organisasjon som helhet over tid. Det er fremdeles ønskelig med flere generelle 
sponsorer, så jeg fortsetter med arbeidet fra i fjor med å legge en strategi og håper å få kontaktet 
mulige sponsorer i tiden fremover.  
 
Board management  
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Styremøter har vært vanskelig å koordinere dette semesteret fordi det er mange timeplaner å ta 
hensyn til. Det har likevel blitt holdt styremøter relativt regelmessig, og vi har hatt ulike 
sosialkvelder.  
 
For å få bedre innsikt i hva undergruppene holder på med har jeg hatt samtaler med 
styremedlemmene for å bedre kunne være en ressurs når det trengs.  
 
Ellers har jeg sammen med treasurer Ingrid Marie gått gjennom budsjettet og revidert dette. For 
en organisasjon som er avhengig av ekstern støtte er det viktig at budsjettet er presist og 
reflekterer arbeidet vi gjør. 
 
Annet  
Jeg har vært på LM Tromsø, og jeg deltok med en del andre fra styret på NOM i Uppsala i 
oktober. Det var to lærerik helger, med mange workshops og nye bekjentskaper. Jeg deltok også 
på ICM Opatija i Kroatia i november og har gjennom alle nasjonale og internasjonale møter fått 
inspirasjon til videre arbeid med ELSA. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Vilde Serene Birkelund 
President 
 
  



 
 

 
 
                   
      
    Sponsor 

6 

Semesterrapport - Secretary General 
 
Som generalsekretær skal jeg være en støttespiller for hele organisasjonen. Arbeidet går i stor grad 
ut på å ha dialog med de enkelte styremedlemmene og sørge for samordning slik at hjulene går 
rundt. Jeg skal også være en kontaktperson og et bindeledd for alle medlemmene som ønsker å 
komme i kontakt med noen i styret eller har andre henvendelser. 
 
Ettersom jeg også var generalsekretær i fjor har mye av det administrative gått «av seg selv».  
Samtidig har det gått med en del tid på å få på plass gode rutiner innad i styret, noe som også må 
være i fokus fremover. Særlig viktig er det å få på plass de samme gode samarbeidsrutinene – 
skrevne og uskrevne – som tidligere.  
 
Generalsekretæren har ansvar for å føre protokoller fra styremøter og er som nestleder ansvarlig 
for å lede styremøtene i presidentens fravær. Vi har hittil ikke hatt styremøter på faste tidspunkt, 
men forsøker å opparbeide en rutine på dette. Studieåret 2017/2018 behandlet styret 99 saker. I 
skrivende stund har styret siden 1. august behandlet 55 saker. 
 
Dette semesteret har bruken av ELSA sitt kontor, som undertegnede har ansvar for, i stor grad 
gått av seg selv. Det har blitt brukt en del midler på innkjøp av sofa og styret har også ryddet på 
lageret. Slik har det forhåpentligvis blitt noe mer koselig på kontoret. Fremover arbeides det med 
å få til en bildevegg og det er mulig kontorets røde vegg blir malt blått. Det virker generelt som 
om flere av gruppene benytter seg aktivt av kontoret. Kontoret skal være et hyggelig sted å være. 
 
Oppussingen av kontoret har medført en del ekstra utgifter. Samlet sett ligger imidlertid 
forbruket på undertegnedes ansvarsområde i skrivende stund godt innenfor de rammene som er 
gitt av generalforsamlingen.  
 
Ut over dette har jeg hatt hovedansvaret for organiseringen av ELSA Bergens deltakelse på 
ELSAs landsmøte i Tromsø den 21.-24. september innenfor de økonomiske rammene 
generalforsamlingen har gitt. Fra Bergen deltok en delegasjon på 14 studenter, hvorav åtte var 
styremedlemmer og seks var aktive medlemmer. Målet er å bruke deltakelsen på landsmøtet som 
en rekrutteringsarena.   
 
Regnskapet er i skrivende stund ikke avsluttet, men det er på det rene at ELSA Bergen endte med 
et klart mindreforbruk, noe organisasjonen kan være fornøyd med. Dette gir større 
handlingsrom. En gruppe på seks personer ble dessverre flere timer forsinket til Tromsø. Dette 
medførte noen ekstra utgifter for ELSA Bergen. Deltakerne personlig har blitt tilkjent erstatning 
av Widerøe. Til våren arrangeres landsmøtet i Oslo 22. til 24. mars.  
 
Videre er også drift av hjemmesiden en sentral del av generalsekretærvervet. Målet er at 
hjemmesiden skal være en god kilde til informasjon, på lik linje med vår tilstedeværelse i sosiale 
medier. Jeg har forsøkt å poste artikler jevnlig, men er avhengig av å få innhold fra de ulike 
undergruppene. Det har gått med en del tid til å forfatte artikler på egenhånd, noe som egentlig 
er utenfor undertegnedes ansvarsområde.  
 
Vi har tidligere år testet ut bruk av påmeldingsskjema via nettsiden i forbindelse med 
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forhandlingskonkurransen. Dette er enklere å håndtere enn påmeldinger via e-post og håpet er at 
dette kan brukes mer aktivt fremover.  
 
Siden periodens start har vi opplevd en økning i antall besøkende på nettsiden. Totalt har 
nettsiden 1644 unike brukere og 6328 sidevisninger mellom 1. august og 18. november. Samme 
periode i 2017 hadde vi 1046 unike brukere og 3752 sidevisninger. Øktvarigheten har også økt. 
Samlet sett er dette en positiv utvikling. En aktiv nettside og søkemotoroptimalisering (SEO) er 
viktig. I tillegg til å skape ulike informasjonssider for undergruppene er det hittil i perioden 
produsert 13 artikler. Jeg håper vi kan fortsette å produsere like mye innhold også fremover. 
Dette genererer trafikk og gjør nettsiden til en god informasjonskilde for våre medlemmer.  
 
Til slutt vil jeg gjerne takke styret og alle aktive medlemmer for godt samarbeid så langt. Jeg 
gleder meg til fortsettelsen. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jonas Nikolaisen 
Generalsekretær 
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Semesterrapport - Treasurer 
 
Starten av styreperioden var hektisk, men gøy. Det har vært mye å sette seg inn i, men godt 
samarbeid innad i styret har bidratt til at ting har gått fint. Jeg startet med å innhente de 
tilgangene jeg trengte, slik at jeg fikk bestilt nytt bedriftskort. Mange av arbeidsoppgavene jeg har 
hatt til nå har også medført til at jeg har vært nødt til å ha en jevn dialog med banken.  
 
Videre har jeg vært i dialog med fakultetet angående de midlene de har vedtatt at vi skal tildeles. 
Midlene vil bli utbetalt i to omganger.  
 
I starten av styreperioden måtte alle styremedlemmene utarbeide tentative budsjett for sine felt, 
med unntak av presidenten og VP ALD. Disse budsjettene har vært viktige for at jeg skal kunne 
holde oversikt over planlagt forbruk i under de ulike områdene.  
 
Jeg har også levert styreperiodens første merverdiavgiftsregnskap. Dette skal gjøres annenhver 
måned gjennom hele året.  
 
Videre har jeg ferdigstilt regnskapet etter den store studieturen som gikk til Kambodsja. Vi ser 
enkelte utfordringer med at turene ofte går til plasser hvor det er vanskelig å dokumentere 
utgiftene, men her har vi innført nye rutiner til hvordan dette skal håndteres på fremtidige 
studieturer. Dette gjøres blant annet ved at jeg skal ha tettere dialog med økonomiansvarlige på 
studieturene, og at får klarere retningslinjer før de reiser. Ellers har director for studietur til 
Kambodsja har vært behjelpelig med å dokumentere utgifter, slik at jeg kunne ferdigstille 
regnskapet.  
 
Jeg har i tillegg jobbet litt med å utarbeide maler for opplæring og rutiner som kan lagres til 
fremtidige styreperioder. Det har vært viktig for meg å spare på alt som kan være av relevans, og å 
systematisere det på en god måte. Særlig med tanke på IKT-sikkerhet og videreformidling av 
kunnskap om hvordan de alminnelige økonomiske oppgavene til meg og resten av styret skal 
gjennomføres.  
 
I september deltok jeg på landsmøtet i Tromsø. Der hadde vi gode workshops, som la grunnlag 
for et godt samarbeid innad på «Financial Management»-området med de andre lokalgruppene og 
ELSA Norge. Jeg deltok også på Supporting Area Meeting i Thessaloniki i Hellas i slutten av 
august/starten av september, og på Nordic Officers Meeting i Uppsala i Sverige i slutten av 
oktober. Møtene var lærerike i den grad at jeg fikk sammenlignet erfaringer med andre i samme 
rolle i andre internasjonale ELSA grupper. I tillegg har vi hatt nyttige workshops om 
budsjettering, regnskapsføring og andre sentrale arbeidsoppgaver relevant for min rolle i ELSA 
Bergen.  
 
Mye av den siste tiden har gått til å se på budsjettene til resten av styremedlemmene, og å jobbe 



 
 

 
 
                   
      
    Sponsor 

9 

litt med en revisjon av det totale budsjettet til ELSA Bergen. Her har jeg fått god hjelp fra 
presidenten vår, som har bidratt til å få tallene så realistiske som mulig. Vi ser en generell positiv 
tendens, som lover godt for resten av styreperioden.  
 
Til slutt vil jeg takke min forgjenger, Gabrielle Brøyn, som gjennom perioden har vært behjelpelig 
til å svare på alt jeg har lurt på i løpet av semesteret. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingrid Marie Bondø 
Økonomiansvarlig 
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Semesterrapport - VP Marketing 
 
Generelt 
Året har startet veldig bra og det har til nå vært en artig opplevelse å være VP Marketing. 
Generelt har jeg brukt Instagram, både innlegg og story, og Facebook til å markedsføre ELSA. 
Jeg har valgt å ikke videreføre Snapchat-kontoen som ble laget i fjor, ettersom det er vanskelig å 
få folk til å legge oss til på Snapchat og vi allerede når ut til mange gjennom øvrige 
markedsføringskanaler. Jeg vil også rette en stor takk til assistentene mine, Ellen og Kjersti, som 
alltid stiller opp og har hjulpet meg å ta bilder under Prosedyrekonkurransen. 
 
Sosialt  
Semesteret startet med printing av flyere til norske studentene i forkant av informasjonsmøtene. 
Til utvekslingsstudentene brukte jeg informasjonsheftet fra i fjor, med små justeringer som 
datoer og lignende. Den første quizen som ble holdt gikk over all forventning da salen på 
Kvarteret var stappfull. Dette var nok en blanding av nysgjerrige studenter og markedsføringen. 
Videre er julebordet blitt markedsført via Facebook, og vi har sendt ut invitasjon til vervholdere 
og alumni i forkant. 
 
ELSA-gensere 
Jeg brukte samme leverandør som i fjor da vi har vært fornøyd tidligere. Denne gangen tok det 
derimot lenger tid enn jeg hadde ønsket. Styret besluttet at vi ønsket å ha logoene til våre 
sponsorer, KLUGE og Wikborg Rein, på genserne, og dette medførte at det tok betraktelig 
lenger tid å få alt ferdigstilt ettersom alle skisser måtte godkjennes hver gang det ble foretatt 
endringer i designet. 
 
Seminar- og aktueltgruppen 
Gruppen har arrangert et lunsjseminar i pengekravsrett og tur til tingretten, som jeg har 
markedsført gjennom Facebook. Det ser ut til at mange er interesserte og ønsker å delta på dette. 
Studieturen til Paris blir markedsført gjennom Facebook. Jeg deler også hyppig det ELSA Norway 
og ELSA International legger ut ifm. delegations. 
 
Prosedyrekonkurransen  
Prosedyrekonkurransen er som alltid det som krever mest markedsføring og jeg har fulgt det 
uniforme temaet som resten av lokalgruppene benytter seg av. I år har vi også vært så heldig å få 
ha Lisbeth Skorstengaard på laget. Hun har gjort en enorm innsats og fått til intervjuer med 
deltakerne og fjorårets vinnere, noe som er effektiv markedsføring. Ellers har konkurransen blitt 
markedsført med stands, flyere, plakater, og gjennom sosiale medier. Det ble også laget 
programblad til både semifinalen og finalen.  
 
STEP 
Til Karrieredagene brukte vi fjorårets materiell, herunder brosjyrer og plakater, med noen få 
justeringer. Markedsføringen i job hunting-perioden ser ut til å ha gått bra. I student hunting-
perioden vi nå går inn i, lager jeg og de øvrige lokalgruppene både web-plakater og plakater til de 
ulike traineeshippene. Denne oppgaven deler vi, slik at det ikke blir overveldende mye arbeid på 
den enkelte. Plakatene legges ut både på Instagram og Facebook. Det er videre blitt delt et 
reisebrev fra en som hadde traineeship i fjor på Facebook. 
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NCM og NOM 
Både på NCM i Tromsø og NOM i Uppsala ble jeg godt kjent med VP Marketing-gjengen. Her 
delte vi nyttige erfaringer og tanker, og ble enige om å fortsette med en uniform markedsføring 
av felles prosjekter. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Helene Marie Wahl 
VP Marketing 
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Semesterrapport - VP AA 
 
Hausten har så langt vore spennande for AA. Allereie før sommaren byrja me med å lage ein 
semesterkalender for prosedyrekonkurransen. Denne sendte me til vår hovudsamarbeidspartnar 
Kluge Advokatfirma. I kalenderen satt me blant anna tidsfristar for godkjenning av diverse 
materiale. Dette har ført til at e-mailkorrespondansen har blitt meir ryddig. Elles har dialogen 
vore god og samarbeidet har fungert bra. 
 
Eg har også hatt god kommunikasjon med dei andre lokale AA-gruppene. Hovudsakleg har 
kommunikasjonen i første omgang gått ut på å dele erfaringar rundt Prosedyrekonkurransen. 
Blant anna har Tromsø hjelpt til med finaleoppgåva i årets finale. Erfaringar rundt 
Prosedyrekonkurranse, Forhandlingskonkurranse og Legal Research Group blei også delt under 
NOM i Uppsala. Her lærte me bl.a. mykje om dei internasjonale konkurransane. 
 
Prosedyrekonkurransen 
Planlegginga av prosedyrekonkurransen starta i år i september. Eg fekk tidleg på plass eit team på 
fem. Oppgåver og ansvarsområder blei delegert mellom oss. Samarbeidet har fungert bra, og me 
har arbeida effektivt saman.  
 
Innleiande runde gjekk av stabelen 1. til 8. oktober, og me starta tidleg å promotere med plakatar 
og stand. Deltakinga blant studentane var god i år også. Semifinalen blei arrangert i auditorium 1 
med greitt oppmøte. Tilbakemeldinga om semifinalen var at den kom blitt brått på studentane. 
Marknadsføringa av finalen har starta mykje tidlegare og me håper derfor på betre oppmøte. 
 
Når det kjem til marknadsføring av konkurransen har me fokusert mykje på stands, Facebook og 
Instagram. Gjennom prosessen har me samarbeida tett med VP Marketing i ELSA Bergen. I 
tillegg har Kluge kvalitetssikra alt materiale. Dette har fungert bra i år også. Me har samla opp 
materiale til kvar runde og sendt inn til visse tidsfristar som er satt i semesterkalenderen. E-
mailkorrespondansen har dermed blitt meir oversiktleg.  
 
Forhandlingskonkurransen 
Forhandlingskonkurransen går av stabelen i februar og me håper å byggje vidare på fjorårets 
samarbeid med Wikborg Rein. Det er oppretta kontakt for å avtale eit møte med dei før jul. 
Møtet blir viktig for å få starte planleggingsfasen. Dette blir mitt første møte med 
forhandlingskonkurransen, så eg gler meg til å starte planlegginga.  
 
Legal Research Group (LRG) 
Temaet for nye LRG er «Renewable Energy». ELSA International har lyst ut National 
Coordinators, og Norge har meldt seg på. Dermed blir prosjektet aktuelt for AA i haust/til våren 
også. Organiseringa rundt LRG er framleis noko usikker, men Bergen har interesserte studentar 
som vil søke som «researcher» når desse blir lyst ut. Eg håpar at det spennande prosjektet går bra. 
 
Beste helsing 
 
Susanne Selland 
VP AA  
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Semesterrapport - VP S&C 
 
Generelt 
S&C Bergen har vært godt representert på både nasjonale og internasjonale møter. Selv var jeg på 
KAM i Lviv i september. På landsmøtet i september var S&C representert ved Tora Forfang 
Ulvin, Haakon Dahle, Kristine Engevik og meg selv. S&C var også representert ved Tora og meg 
selv på NOM i Uppsala i oktober. Her har vi fått mange gode innspill og etablert samarbeid med 
ulike lokalgrupper både i Norge og internasjonalt.   
 
Seminar- og aktueltgruppen  
Seminar- og aktueltgruppen har vært ledet av Vegard Askjer Lien og har gjennom semesteret hatt 
god arbeidsflyt. Det har vært godt oppmøte av både vervholdere og aktive medlemmer. Til tross 
for økonomiske utfordringer har det blitt satt tre arrangementer dette semesteret.  Den 20. 
november besøker 30 studenter Bergen Tingrett. Interessen for arrangementet var stor og vi fikk 
inn svært mange påmeldinger. Dette viser at studentene ønsker å besøke retten i følge med andre, 
og Seminar og Aktuelt gruppen vil derfor arrangere lignende besøk neste semester også. Videre 
avholdes et lunsj-seminar om pengekrav i regi av Schjødt den 26. november 2018. Endelig blir det 
ELSA Day-quiz den 28. november.  

Seminar- og aktueltgruppen har også inngått et samarbeid med advokatfirmaet Schjødt for neste 
semester. Herunder skal Schjødt holde fire arrangementer i sine lokaler, enten i form av 
lunsj/frokost-seminar eller foredrag i stor sal. Dette blir for det først et seminar om ytringsfrihet 
med adv. Vidar Strømme (som representerte Snowden i saken mot den norske stat) og prof. Terje 
Einarsen i januar. Videre et seminar om sentrale temaer innenfor sivilprosessen og innføring i 
straffeprosess i uke 3. Et "kick off-seminar" om allmenn formuerett i uke 10/11. Endelig et "kick 
off-seminar" om kontraktsrett i uke 15.  

I tillegg skal det avholdes et foredrag om Brexit i regi av Kluge advokatfirma i starten av mars. 
Det er også planlagt at Kevin Harris skal avholde sitt årlige Legal English-kurs i februar. Director 
for Legal English, Amalie Anda Vangen, står for planleggingen. Videre planlegger gruppen å 
satse på et større arrangement neste semester, hvor store deles av gruppens økonomiske ressurser 
skal øremerkes.  

Studietur  
ELSA Bergens små studieturer er planlagt å gå til Paris og Athen. Turen til Paris blir avholdt fra 
onsdag 6. februar til lørdag 9 februar, hvor planen er å besøke Cour de cassation (en av de 
franske høyesterettene), den norske ambassaden og Sorbonne. Turen til Athen blir i april/mai 
2019, og er fortsatt under planlegging.  

Planleggingsgruppen for «den store studieturen» driver fortsatt med planlegging av turen som per 
nå går til Sri Lanka. Markedsføringen av turen starter i desember. Det har forøvrig blitt bestemt at 
deltakeravgiften kan økes med 2000 kr slik at gruppen får mer fleksibilitet, og da særlig 
muligheten til å reise til andre kontinenter i fremtiden.  

Under ledelse av director for studietur, Celine Skjensvold Bellamy, har studieturgruppene jobbet 
generelt veldig bra dette semesteret. Økonomiansvarlige har fått innføringskurs i budsjettering av 
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økonomiansvarlig Ingrid Marie Bondø. Jeg har videre i samarbeid med Celine jobbet med å lage 
«vitebøker» for fremtidige planleggingsgrupper, slik at planleggingen og gjennomføringen av 
fremtidige studieturer forenkles.  

Law Schools og Delegations  
ELSA har gjennom semesteret promotert Law Schools og Delegations gjennom Go 
International. Herunder har VP SC, VP STEP og Director for Go International, Johannes Ørn 
Thorsteinsson, holdt stands og åpent kontor for interesserte. Selv har jeg hjulpet flere med 
søknader, og kan med stor glede meddele at flere studenter har fått plass på vinterens Law 
Schools og Delegations.   

Videre vil det arrangeres ”internasjonal uke” i uke 47, hvor Law Schools, Delegations og STEP 
skal promoteres gjennom stand, infomøte og skrivekurs. Det har også blitt nedlagt mye arbeid i 
utformingen av en Go International brosjyre, som vil være klar til mandag den 19. november.  

Med vennlig hilsen  
 
Julie Ullerud Lind 
VP S&C 
 
 
  



 
 

 
 
                   
      
    Sponsor 

15 

Semesterrapport - VP STEP 
Generelt 
Et innholdsrikt semester går nå mot slutten. August startet med fadderuken hvor vi tok i mot en 
ny gruppe med jusstudenter. Det var en veldig fin opplevelse, og jeg føler vi gjorde en god jobb 
med å introdusere gruppen både for det juridiske fakultet og for ELSA.  
 
Videre har jeg deltatt på landsmøte i Tromsø. Det var en hektisk helg hvor jeg fikk god innsikt i 
de andre lokalgruppenes arbeid. Vi delte tanker og erfaringer, noe jeg er sikker på kommer til å 
komme godt med i det videre arbeidet. Helgen var ellers preget av godt samarbeid og samhold. 
 
Jeg har samlet en god gjeng med directors, og har så langt vært meget fornøyd med arbeidet de 
har lagt ned. Vi har generelt godt oppmøte på møtene våre og samtlige er med å bidra.  
 
Job hunting 
Før semesterets job hunting-periode tok jeg initiativ til å få revidert opplegget vårt for kontakt 
med bedrifter. Dette arbeidet ble utført av director for job hunting, Joakim Ramse, og jeg er 
veldig fornøyd med resultatet.  Joakim har hatt hovedansvaret for job hunting-perioden og vi har 
hatt fokus på kvalitet og profesjonalitet i kontakten med bedrifter.   
 
I oktober var jeg og Vilde Serene i et hyggelig møte hos advokatfirmaet Magnus Legal. Vi har fått 
til et samarbeid hvor det vil bli opprettet en traineestilling der nå til våren.  
 
Stundent hunting 
Et høydepunkt i student hunting-arbeidet dette semesteret har vært Karrieredagen i Grieghallen 
hvor vi fikk vi besøk av en rekke interesserte studenter på standplassen vår.  
 
I skrivende stund er det fremdeles en drøy måned igjen av søknadsperoden til de ulike 
traineeshipene. Ansvaret for å nå ut til studentene på en best mulig måte denne perioden ligger 
hos Jens Marius Kjærnsli, Marie Træland og Ingrid Marie Myklebust Haaseth som directors for 
student hunting, samt promoterinsansvarlig Christine Aspøy. Så langt har vi gått inn for å være 
synlige på stand og vi har benyttet oss aktivt av sosiale medier. Vi har videreført en del 
promoteringsmateriale fra i fjor og det er i ferd med å sammenstilles en brosjyre i forbindelse 
med Go International hvor STEP vil være fremhevet. Vi har også sortert traineeships etter 
fagkrav tilpasset UiB, for å forenkle søknadsprosessen for studentene.   
 
Jeg opplever at det stor interesse for STEP og jeg ser frem til arbeidet videre.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Henrik Ramm Steen 
VP STEP 
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Semesterrapport - VP ALD 
 
Kjære Generalforsamling, 

Rollen som Vice President Arbeidslivsdagene innebærer at jeg skal være ELSA sin representant i 
ALD-styret, og at jeg skal påse at ELSA sine interesser blir ivaretatt ved forberedelsene og 
gjennomføringen av arrangementet. I dette ligger et ansvar for at markedsføringen av ELSA 
Bergen er i tråd med ELSA sine retningslinjer, og at hovedsamarbeidspartneren til ELSA får de 
fordelene dette medbringer. I ALD-styret har jeg rollen som nestleder, hvor jeg bl.a. har ansvar 
for styremedlemmene som fungerer som bedriftskontakter, rekruttering av aktører, påmelding og 
den løpende dialogen med aktørene. 

Styret i ALD har kommet godt i gang med planleggingen av Arbeidslivsdagene i Bergen 2019, 
som vil avholdes 5. og 6. februar. Vi har gjennomført nesten ukentlige møter siden starten av 
semesteret, samt jevnlige møter med bare bedriftskontaktene. Noen av disse har funnet sted på 
ELSA-kontoret. Møtene har vært viktig for å få på plass nødvendige detaljer til påmeldingen 
åpnet. Arbeidet frem til påmeldingen åpnet bestod for det meste i rekruttering av aktører, 
klargjøring av invitasjoner og planlegging av selve arrangementet. Ettersom aktørbanken fra 
fjoråret ikke var oppdatert har det også gått med en del tid på å samle inn nødvendig 
kontaktinformasjon. Som følge av dette har jeg allerede etablert en oppdatert versjon og startet 
arbeidet med et dokument til neste transition.  

Påmeldingen åpnet torsdag 18. oktober, og bare i løpet av noen minutter var det mange påmeldte. 
Så langt har vi hele 38 aktører på privat dag og 32 på offentlig dag. Med to flere aktører hver av 
dagene sammenlignet med i fjor, er dette en klar forbedring. Dette er også i tråd med ønsket fra 
oss i ELSA, fakultetet og Juridisk Studentutvalg om å skape størst mulig bredde under 
arrangementet. På nåværende tidspunkt arbeider vi med å innhente informasjon fra aktørene og å 
tilpasse de tilleggstjenestene som er bestilt på best mulig måte.  

Den største endringen fra i fjor er at søknadsprosessen ved ALD 2019 har blitt digitalisert. Dette 
medfører at studentene vil kunne søke i forkant av arrangementet. Til tross for at dette er en stor 
endring, har det vært et bevisst valg fra ALD-styret. Vi har innhentet tilbakemeldinger fra 
studenter og aktører som var på ALD i Oslo 2018, hvor de hadde både digital søknad og 
konvoluttordning. Vårt håp er at den digitale søknadsprosessen vil redusere presset som mange 
studenter opplever under dagene, at flere studenter vil søke og at studenter fra alle årskull deltar. 
Vi håper også at aktørene får bedre tid til å gå gjennom søknadene, slik at det ikke bare er 
karakterene som er utslagsgivende.   

Jeg gleder meg til den videre planleggingen av arrangementet og ser frem til å fortsette 
samarbeidet med Juristforeningen. Videre håper jeg at ALD 2019 vil bli en positiv opplevelse for 
både studenter og aktører som deltar.  

Med vennlig hilsen  
 
Vilde Karoline Lindsetmo Trana 
VP ALD  
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Semesterrapport - VP Social 
 
Fadderuken for utveksling  
Fadderuken gikk veldig bra. Det var utrolig bra oppmøte gjennom hele uken. Den store 
utfordringen var å skaffe faddere, noe som dessverre resulterte med forholdsvis mange 
fadderbarn per gruppe. Likevel klarte alle gruppene seg bra og uken ble vellykket. Vi har fått 
mange positive tilbakemeldinger fra utvekslingsstudentene.  
 
Sosialkomite  
Det første som ble gjort dette semesteret var å lyse ut stillinger til sosialkomiteen. Det var stor 
interesse for stillingene. Fire stykker ble til slutt valgt ut fra søkerne. I tillegg ble Jarle valgt ut som 
director for International students. Jarle har fått delegert store deler av mine arbeidsoppgaver, 
grunnet min graviditet. Jeg har fremdeles overordnet ansvar, og Jarle og jeg har god 
kommunikasjon. Styret har vedtatt at Jarle får tale- og stemmerett på styremøtene ved behov, noe 
som blir aktuelt til når jeg går av med permisjon i mars/april. Jarle har gjort en super jobb hittil, 
og jeg er sikker på at han kommer til å gjøre en strålende jobb fremover.  
 
Sosiale arrangement  
Det ble ikke arrangert bli kjent-vors slik vi har gjort tidligere. Vi arrangerte quiz tidligere enn før, 
noe som bidro til en sosial start på semesteret der alle studenter var velkomne.   
 
Slik tradisjonen tilsier ble det også dette året arrangert julebord den 21. november i kantinen på 
det juridiske fakultet. Julebordet var populært blant medlemmene og det var flere påmeldte enn 
forventet. Det ble arrangert vors av styret, der alle julebord-deltakere var velkomne. Det var bra 
oppmøte og god stemning.  
 
Første quiz ble arrangert på Kvarteret 12. september. Dette var utrolig vellykket med veldig bra 
oppmøte. Det ble arrangert et til quiz den 3. oktober, og neste quiz er i planlegging i forbindelse 
med ELSA Day og eventuelt juletema.  
 
Styret har hatt flere møter internt og har derav blitt godt kjent. Det har ikke alltid vært fullt 
oppmøte, men alltid vært god stemning. Vi kommer iallfall prøve å få til mer fremover! Styret var 
enige om at hyttetur ikke er noe som vi skal prøve å arrangere i år.   
 
Generelt er jeg fornøyd med semesteret. Jeg har fått god støtte av styret og Jarle, og 
arrangementene så langt har vært veldig vellykket. For fremtiden hadde det vært hyggelig å 
arrangere flere vors eller andre sosiale begivenheter med undergruppene i ELSA. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elsa Kurzweg  
Sosialansvarlig  
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8. Økonomi 
 

a) Godkjenning av regnskap 2017/2018 med revisjonsrapport 
b) Orientering om foreløpig regnskap 2018/2019 
c) Godkjenning av revidert budsjett 2018/2019 

 
 

9. Endringsforslag 
 

a) Eventuelle vedtektsendringer 
Ingen innkomne forslag. 

b) Eventuelle endringer av arbeidsreglene 
Ingen innkomne forslag. 

 
 
 

10. Valg av valgkomité  
 
 
 

11. Eventuelt 


