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Innkalling til generalforsamling i ELSA Bergen
Publisert 22. april 2019.
Det innkalles herved til høstens generalforsamling i ELSA Bergen.
Generalforsamlingen avholdes tirsdag den 14. mai klokken 16:30 i auditorium 4 ved borggården.
Det vil bli servert pizza til alle som kommer.
Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av
ELSA Bergen og har dermed stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.
På generalforsamlingen vil styremedlemmene i ELSA Bergen legge frem sine semesterrapporter
og økonomiansvarlig Ingrid Marie Bondø foreløpig regnskap. Generalforsamlingen skal også
behandle budsjett for neste studieår og eventuelle vedtektsendringer.
Sakspapirer blir publisert på Mitt UiB og ELSA Bergens nettsider senest én uke før
generalforsamlingen. Kontakt generalsekretær Jonas Nikolaisen på secgen.bergen@elsa.no
dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt på mail.
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 30. april klokken 16:30.
ELSA Bergens vedtekter er tilgjengelig på våre nettsider og på ELSAs side på Mitt UiB under
«filer».
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.
Er du interessert i å være en del av styret i ELSA Bergen? Generalforsamlingen skal velge styre
for studieåret 2019/2020. Alle semesterregistrerte studenter ved Det juridiske fakultet har
mulighet til å stille til valg. Motivasjonsbrev må sendes til secgen.bergen@elsa.no innen tirsdag
den 30. april klokken 16:30 for at disse skal komme med i sakspapirene som sendes ut.
Det vil bli satt av tre minutter for å holde appell til hver kandidat, deretter ti minutter for
spørsmål til kandidaten.
Dersom du har spørsmål angående styrevervene, er det bare å ta kontakt med oss.
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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6. Protokoll fra forrige generalforsamling
27. november 2018
Protokoll fra generalforsamlingen den 27. november 2018 er vedlagt sakspapirene som eget
dokument.

7. Orientering fra styremedlemmene
Fremlegging av semesterrapporter
Semesterrapport - President
Kjære generalforsamling,
I skrivende stund nærmer det seg generalforsamling og det er tid for en liten oppsummering av
semesteret. For min del har semester vært preget av ELSA-relatert reising, både til Oslo,
Tyskland og Aserbajdsjan, og ikke minst studier og ELSA-relatert arbeid. Gjennom nasjonale og
internasjonale møter har jeg fått gode innspill og ideer til hvordan vi kan drive organisasjonen
fremover og forbedre det arbeidet vi allerede gjør, og jeg håper mye av det lar seg gjennomføre.
Selv om alle styremedlemmene har hatt travle timeplaner gjennom semesteret har vi likevel hatt
jevnlige styremøter og vi har satt av tid til en omfattende vedtektsgjennomgang gjennom våren.
Selv har jeg forsøkt å delta på så mange arrangement som mulig, og selv om tiden ikke alltid
strekker til og jeg gjerne skulle ha vært med på alt er jeg glad for å ha vært med på det jeg har fått
til.
Når det gjelder expansion har det fokusert først og fremst vært å beholde de aktive medlemmene
vi har. Hver undergruppe har hatt en god kjerne av aktive og engasjerte studenter, og
aktivitetsnivået har generelt vært høyt med flere gode arrangementer og konkurranser
gjennomført. Det nye året startet med internasjonal fadderuke og en konsert i Grieghallen som
var åpen for internasjonale studenter, faddere og ELSA-styret. Konserten skjedde i regi av oss og
BFO og det var et godt alternativ til en sosial aktivitet, og er et mulig samarbeid som ELSA
Bergen kan følge opp i fremtiden.
For external relations har fokuset på vårsemesteret vært å opprettholde kontakten med eksisterende
samarbeidspartnere, skape gode grunnlag til nye samarbeid og utforme samarbeidsavtaler.
Kontakten med fakultetet har vært god og inntrykket mitt er at fakultetsstyret er fornøyd med det
arbeidet ELSA gjør for studentene, både i relasjon til den internasjonale fadderuken og andre
faglige arrangement. Kommunikasjonen med de andre studentorganisasjonene har vært bra, og
det har blant annet blitt skapt interne og eksterne kalendere for bedre planlegging på tvers av
studentorganisasjonene på fakultetet. Dersom dette arbeidet blir videreført til neste år, tror jeg
det kan være en fordel for oss som arrangører, men ikke minst studentene.
Øvrige samarbeidspartnere har også gitt positive tilbakemeldinger, og både Kluge og Schjødt har
gitt uttrykk for at de ønsker å fortsette samarbeidet til høsten.
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Dette vil jeg jobbe for å opprettholde ut året: ELSA Bergen er i en stabil situasjon for øyeblikket,
men for meg er likevel viktig å tenke fremover og sikre drift av ELSA Bergen i fremtiden.
Avslutningsvis vil jeg takke styremedlemmene og alle aktive medlemmer for innsatsen dere har
lagt ned dette semesteret.
Med vennlig hilsen
Vilde Serene Birkelund
President

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.
Siden dette er mitt fjerde semester som generalsekretær 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 styret
allerede begynte med i høst. Nå som semesteret nærmer seg slutten er det nok en erfaring at
fremtidige styrer må jobbe mer med det å få på plass gode samarbeidsrutiner – skrevne og
uskrevne – for å sikre at styret fungerer på en god måte. Og det helst tidlig i perioden.
Generalsekretæren har ansvar for å føre protokoller fra styremøter og er som nestleder ansvarlig
for å lede styremøtene i presidentens fravær. Jeg har også møtt på møter med fakultetet for
presidenten når det har vært behov for det. Ellers har jeg hatt mest kontakt med
fakultetsadministrasjonen. Det har i år ikke vært styremøter på faste tidspunkt og styret har
sjelden vært fulltallige på sine møter. Per 3. mai 2019 hadde styret behandlet 121 saker
inneværende studieår. Dette er liten en oppgang sammenlignet med studieåret 2017/2018, hvor
styret behandlet 99 saker.
Siden mye av arbeidet med ommøblering av kontoret ble gjort forrige semester, var det dette
semesteret lite som måtte gjøres. Vi har også fått nye stoler gratis av UiB. I skrivende stund har
det ikke blitt kjøpt inn projektor slik generalforsamlingen har bedt om, men det arbeides med å
finne en god, brukbar løsning innen utgangen av perioden. Rett før jul satte jeg opp en bildevegg
med bilder fra inneværende og tidligere år på kontoret. Medlemmene oppfordres til å sende inn
bilder de har fra ELSA-aktiviteter. Jeg håper flere kan benytte seg av kontoret. Det er lov å bare
«stikke innom en tur». Målet er at kontoret skal være et hyggelig sted å være!
Ellers har jeg hatt hovedansvaret for organiseringen av ELSA Bergens deltakelse på ELSAs
landsmøte i Oslo den 22.-23. mars innenfor de økonomiske rammene generalforsamlingen har
gitt. Fra Bergen deltok en delegasjon på 14 studenter, hvorav seks var aktive medlemmer.
Budsjettposten endte med et mindreforbruk og vi kunne kutte ut egenandel. Til høsten
arrangeres landsmøtet i Bergen. Planleggingen av dette blir satt i gang før sommeren og jeg håper
mange medlemmer har lyst til å hjelpe til. Det er gøy å arrangere landsmøte på hjemmebane!
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Videre er også drift av hjemmesiden en sentral del av generalsekretærvervet. Det har blitt postet
artikler jevnlig, men vi må bli flinkere å skrive om alt som skjer innad i organisasjonen. Her bør
det å skrive artikler bli en fast del av undergruppenes arbeid med sine aktiviteter. Dette
semesteret har vi brukt påmeldingsskjema via nettsiden aktivt. Dette har vært svært vellykket og
det muliggjør også at medlemmene kan melde seg på nyhetsbrev om alle aktivitetene i
organisasjonen. Jeg håper den aktive bruken av dette kan fortsette.
Mellom 1. august og 6. mai har nettsiden totalt 14154 sidevisninger og 3689 unike brukere. Dette
er en økning fra forrige periode. En aktiv nettside og søkemotoroptimalisering (SEO) er viktig. I
tillegg til å skape ulike informasjonssider for undergruppene er det hittil i perioden produsert 29
artikler. Dette er på samme nivå som tidligere. Godt innhold genererer trafikk og gjør nettsiden til
en god informasjonskilde for våre medlemmer.
I perioden har jeg også fått muligheten til å reise internasjonalt i regi av ELSA. I april var jeg i
New York hvor jeg deltok på FNs permanente forum for urfolk som en del av ELSA sin
delegasjon. I tillegg til de offisielle møtene hadde jeg en del møter med norske aktører. Dette ble
en viktig arena for å snakke om ELSA og de aktivitetene vi tilbyr i Norge generelt og Bergen
spesielt. Det ga verdifulle kontakter som jeg håper vil komme til nytte i det videre arbeidet med å
gi medlemmene av ELSA gode tilbud både på og utenfor fakultetet.
Til slutt vil jeg gjerne takke styret og alle aktive medlemmer for godt samarbeid i år. Jeg ønsker
neste generalsekretær alt godt og lykke til med arbeidet. Det har vært en glede å være
generalsekretær de siste to årene!
Med vennlig hilsen
Jonas Nikolaisen
Generalsekretær

Semesterrapport - Treasurer
Den mest sentrale arbeidsoppgaven for vårsemesteret er for min del å utarbeide budsjettforslag
for neste styreperiode. Her har jeg fått gode tilbakemeldinger fra de andre i styret basert på de
erfaringene vi har gjort oss så langt i semesteret.
For at budsjettarbeidet skulle være så enkelt som mulig har jeg tidlig startet å sammenfatte
regnskapene fra de ulike undergruppene. Jeg har også levert merverdiavgiftsregnskap, betalt
tilbake utlegg, sortert bilag og liknende oppgaver som skal gjøres jevnt gjennom hele året.
Videre har jeg jobbet med å etablere ELSA Bergen i Fiken, som er et elektronisk
regnskapsprogram. Prosessen har vist seg å være krevende, da programmet krever en del
dokumenter vi per nå ikke innehar. Jeg har imidlertid tro på at alt skal være på plass før
sommeren, og i alle fall til neste års økonomiansvarlig tar over.
I mars deltok jeg på landsmøte i Oslo. Der hadde vi gode workshops innad i financial
management, og fikk utvekslet erfaringene vi har fra styreperioden så langt. Blant annet har de
andre lokalgruppene, som allerede har digitalt regnskapsprogram, kommet med tips og råd til
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hvordan vi lettest skal få dette opp å gå her i Bergen.
Dette semesteret har jeg også fått muligheten til å delta på flere internasjonale møter. I januar var
jeg med på National Council Meeting i Passau. Det var veldig interessant å se hvordan Tyskland,
som er en av de største nasjonale ELSA-gruppene, arrangerer landsmøte. I tillegg deltok jeg på
International Council Meeting i Baku i slutten av mars. Der skulle det blant annet velges nytt
internasjonalt styre, som var veldig spennende. På begge de internasjonale møtene har jeg også
fått verdifulle erfaringer som har bidratt til at jeg står bedre rustet til å utføre vervet mitt, blant
annet ved å delta på workshops med andre økonomiansvarlige.
Til slutt vil jeg takke styret for godt samarbeid, og alle aktive medlemmer for innsatsen!
Med vennlig hilsen
Ingrid Marie Bondø
Økonomiansvarlig

Semesterrapport - VP Marketing
Generelt
Generelt synes jeg dette semesteret har vært bedre enn det forrige i relasjon til markedsføring.
Dette skyldes bl.a. at jeg er blitt bedre kjent med vervet og har fått gode rutiner på ting. For å
oppnå dette byttet jeg ut skjema med en felles kalender der de som har behov har tilgang. Dette
har gjort hva som skal markedsføres mer oversiktlig og jeg har fått bedre mulighet til å planlegge.
Jeg vil også rette en stor takk til assistentene mine, Ellen og Kjersti, som alltid stiller opp og
hjelper meg der jeg har behov.
Forhandlingskonkurransen
Markedsføringen av forhandlingskonkurransen ble i stor grad overlatt til Schjødt da de utformet
alt av markedsføringsmateriale. Forhandlingskonkurransen ble promotert både på Instagram og
Facebook. I tillegg ble stand benyttet som promotering.
STEP
Som i fjor ble markedsføringsmaterialet til STEP utformet sammen med VP MKT fra Oslo,
Tromsø og Norge. Samarbeidet fungerte utmerket og plakater ble laget på en effektiv måte.
STEP ble deretter promotert på stands, Facebook og Instagram. Det ble litt kluss med deler av
markedsføringen ettersom dato for fristen for motivasjonsbrev ble endret i siste liten ettersom
denne avvek fra nettsiden og skapte forvirring. Dette ble imidlertid løst på en grei måte.
Law Schools og Delegations
Både Law Schools og Delegations ble promotert på Instagram og Facebook. Hva gjelder LS
utformet jeg egne web-plakater til Facebook for å nå ut til flere. Dette synes jeg funket bra.
Reisebrev har også blitt benyttet for begge formål og ser ut til å være en super måte å appellere til
folk på.
Seminar- og aktueltgruppen
Seminar- og aktueltgruppen har arrangert en rekke foredrag, manuduksjoner, etc. og enkelte blir
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naturligvis mer populær enn andre. Gitt antall oppmøte på de som ble ansett for minst populær,
synes markedsføringen å ha fungert greit. Pizza har blitt benyttet til å trekke folk. Som vanlig er
foredrag promotert både på Instagram og Facebook.
Studieturene har også blitt promotert på Instagram og Facebook. Promoteringen hadde mest
fokus på den store studieturen til Sri Lanka.
Merchandise
Jeg har bestilt både påfyll av drops og rollups. Rollupene tok dessverre lengre tid enn antatt da det
var svært mange ulike meninger innad i styret det måtte tas hensyn til og jeg måtte redesigne
deretter. Jeg anbefaler ikke å bruke samme leverandør da rollupene ble produsert uten mitt
samtykke og utenfor min kontroll. Kvaliteten på Go International-rollupen har vært det
problematiske.
Avsluttende bemerkninger
Samarbeidet med de fleste styremedlemmer har fungert bra, og til dels bedre enn forrige
semester. Dette skyldes trolig bedre rutiner. Likevel har enkelte deler av kommunikasjonen styret
imellom ikke vært så god som den burde. Jeg håper neste års styre får til en mer åpen dialog. Da
blir det også lettere å følge med på hva som skjer og gi god hjelp og innspill da det er nødvendig.
Med vennlig hilsen
Helene Marie Wahl
VP Marketing

Semesterrapport - VP AA
Eit innhaldsrikt år går mot slutten. Styreperioden starta med fadderveke i august. Her blei me
kjent med nye studentar, gav dei eit innblikk på jussen samstundes som me gjorde dei kjent med
ELSA som organisasjon.
Det siste året har eg deltatt på landsmøte, hhv. Tromsø og Oslo, samt NOM i Sverige.
Workshopene på landsmøte var prega av godt samarbeid og samhald. Det blei lagt særleg fokus
på at vidare samarbeid og utveksling av erfaring må halde fram i kommande styreperiode. Me
arbeida også med å utvikle felles rettleiingsdokument for begge konkurransane, slik at alle lag frå
dei ulike fakulteta skal ha så like føresetnader som mogleg.
Som styremedlem i ELSA Bergen har mitt arbeid som leder av akademiske aktivitetar i hovudsak
handla om dei to store flaggskipprosjekta; prosedyrekonkurransen og forhandlingskonkurransen.
Prosedyrekonkurransen blei summert opp under generalforsamlinga i haust. Likevel kan ein
nemne at vår samarbeidspartar Kluge advokatfirma var veldig nøgde med gjennomføringa av
konkurransen. Fokuset for neste år vil difor vera å halde fram med det gode samarbeidet, slik at
sluttresultatet blir enda betre framover.
Forhandlingskonkurransen blei halden over 3 veker i overgangen januar-februar. Schjødt kom inn
som ny samarbeidspartnar i år, og begge partar er nøgde med resultatet! Deltakarlaga var også
særs nøgde med opplegget i konkurransen. Aktøren er positiv til vidare samarbeid, og fokuset
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for neste år vil vera å auke merksemda om konkurransen enda meir blant studentane.
Det har i år blitt publisert to LRG’er (Legal Research Group); ein internasjonal og ein nordisk. På
landsmøter og internasjonale møter har me lært mykje om desse. Me har marknadsført dette på
Facebook, men i framtida kan ein vurdere fleire ulike marknadsføringstiltak for å få studentane
meir merksame på prosjektet.
Til slutt vil eg takke for eit innhaldsrikt og kjekt år! Eg vil spesielt takke alle som har medverke til
prosedyrekonkurransen og forhandlingskonkurransen, samt takke for samarbeidet med marketing
dette året.
Beste helsing
Susanne Selland
VP AA

Semesterrapport - VP S&C
Kjære generalforsamling,
Dette semesteret har det vært høy aktivitet i S&C og interessen for ELSAs faglige aktiviteter har
gjennomgående vært stor.
Seminar- og aktueltgruppen
Dette semesteret har Seminar- og aktueltgruppen vært ledet av Tora Forfang Ulvin. Gruppen har
arrangert flere spennende foredrag og seminarer, og jobbet svært godt under heler semesteret.
Det har blitt arrangert fire eksamensrelevante lunsjseminar i samarbeid med Schjødt. I tillegg har
gruppen holdt ”Q & A med Elden”, true crime foredrag med Arvid Sjødin, paneldiskusjon med
norske og amerikanske professorer om Høyesterett i USA, Brexit foredrag med Kluge og
”master-workshop” med Bing Hodneland Advokatselskap. Disse arrangementene har hatt stor
suksess, og dette takket være engasjerte og flinke aktive medlemmer i gruppen, faglig planleggere
og ikke minst Tora Forfang Ulvin som leder. Gruppen planlegger også flere arrangementer i mai
og juni, deriblant flere eksamensrelevante foredrag, debatt om forvaltningen av havet og
ekskursjon til lagmannsretten. Med andre ord har det vært høy aktivitet og godt samarbeid i
gruppen.
I februar avholdt Kevin Harris sitt årlige Legal English-kurs. Amalie Anda Vangen stod for
planleggingen og kurset ble arrangert i samarbeid med Simonsen Vogt Wiig i Bergen som stilte
med lokaler og lunsj. Vi fikk inn svært mange påmeldinger og tilbakemeldingene på opplegget var
svært positive.
Studietur
Den første lille studieturen gikk til Paris i februar. Gruppen besøkte flere spennende institusjoner
og attraksjoner. I tillegg møtte gruppen ELSA medlemmer fra Paris. I etterkant av turen hadde vi
en anonym spørreundersøkelse blant deltakerne. Her fikk vi mange gode tilbakemeldinger, samt
tips til hvordan vi kan gjennomføre neste studietur enda bedre.
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I skrivende stund er den andre studieturgruppen i Reykjavik. Disse skal besøke Alltinget, den
norske ambassaden, Golden Circle og Blue Lagoon. I tillegg skal de ha felles middag med ELSA
Island.
Den store studieturen var planlagt å gå til Sri Lanka i august, men grunnet den forferdelige
terrorhandlingen i Sri Lanka og etter råd fra UD, ble det bestemt at gruppen ikke skal reise. I
skrivende stund diskuteres det hvorvidt gruppen skal reise til et annet sted eller ikke.
Jeg vil gi en stor takk til Director for studietur, Celine Skjensvold Bellamy, som har sørget for god
arbeidsflyt i studieturgruppene og vært en viktig ressurs både for meg og de ulike
planleggingsgruppene. Vi har kommet godt i gang med å forbedre strukturen på
studieturplanleggingen, innført spørreundersøkelser blant deltakerne og laget ”vitebok” for
fremtidige planleggingsgrupper.
Law Schools og Delegations
ELSA har gjennom begge semestrene promotert Law Schools og Delegations gjennom Go
International. VP SC og VP STEP har i dette semesteret holdt stands, åpent kontor for
interesserte og informasjonsmøte. Vi har fått inn mange spørsmål og selv har jeg hjulpet flere
med søknader. I tillegg har vi dette året oppgradert markedsføringsmaterialet, hvor vi blant annet
har fått flere Go International brosjyrer og én Go International roll-up.
Med vennlig hilsen
Julie Ullerud Lind
VP S&C

Semesterrapport - VP STEP
Generelt
Et aktivt semester for STEP sitt vedkommende går mot slutten. Vi har arbeidet godt med både
job hunting og student hunting, og har generelt hatt bra oppmøte på møtene våre.
I løpet av semesteret har jeg også deltatt på landsmøtet i Oslo. Her var også job huntingansvarlig, Joakim Ramse, med fra STEP-gruppen. Dette var en lærerik helg hvor erfaringer fra
året som har gått ble delt og diskutert grundig.
Job hunting
Vi har videreført opplegget som ble utarbeidet forrige semester hvor vi har hatt et større fokus
på kvalitet og profesjonalitet i kontakt med bedriftene. Det har blitt lagt ned en god innsats,
anført av job hunting-ansvarlig, men vi klarte ikke å få til noe traineeship i Bergen denne gangen.
Traineeshipet som var tenkt hos Advokatfirmaet Magnus Legal ble dessverre kansellert. Vi har
imidlertid opprettholdt en god dialog med firmaet og det virker som om det er interesse for et
fremtidig samarbeid, selv om det ikke var behov for trainee gjennom STEP denne gangen.
Stundent hunting
Student hunting-ansvarlige Jens Marius Kjærnsli, Ingrid Marie Myklebust Haaseth og Marie

10

Træland har sammen med promoteringsansvarlig, Christine Aspøy, gjort en god jobb med
promoteringen av STEP. Allerede i Januar sto STEP-gruppen på stand i forbindelse med
internasjonal dag og vi fulgte opp med stand på ALD i Februar. Senere i semesteret har det blitt
arrangert både stand, åpent kontor og informasjonsmøte i forbindelse med go international. Vi
har også sortert traineeships etter fagkrav tilpasset UiB for å forenkle søknadsprosessen for
studentene. Videre har samarbeidet med marketing fungert godt og vi har jevnlig benyttet oss av
sosiale medier for å promotere STEP.
Samlet sett er jeg meget fornøyd med innsatsen som har blitt lagt ned gjennom året og jeg
opplever at vi har skapt et godt fundament å bygge videre på i fremtiden.
Med vennlig hilsen
Henrik Ramm Steen
VP STEP

Semesterrapport - VP ALD
Kjære Generalforsamling,
Januar og februar ble travle måneder for oss i ALD-styret. I de to ukene før messedagene ble det
avholdt bedriftspresentasjoner, CV-gjennomgang med Sammen, CV-fotografering og
jobbsøkerkurs med Wikborg Rein. Oppmøtet har jevnt over vært godt, og både aktører og
studenter har gitt gode tilbakemeldinger.
I dagene før selve ALD ble det også avholdt foredrag med Vest politidistrikt og Geir Lippestad.
Begge foredragene skapte stor interesse blant studentene og vi hadde utrolig godt oppmøte. På
sistnevnte foredrag kom Advokatbladet, som senere skrev en artikkel om arrangementet.
Det anbefales at det også til neste år leies inn foredragsholdere som kan skape engasjement blant
studentene.
Under messedagene var det ved årets ALD rekordmange aktører, både offentlige og private. På
offentlig dag ble det totalt 35 aktører, fem flere enn i fjor. Flere av aktørene avholdt
bedriftspresentasjoner på messedagen, og vi hadde én aktør som avholdt intervju på ELSAkontoret. Under privat dag ble det 41 aktører, tre flere enn i fjor. Dette er vi i styret veldig godt
fornøyde med, da det var en av målsetningene for arrangementet og er i tråd med ønsket til både
ELSA, fakultetet og Juridisk Studentutvalg om å skape større bredde under ALD.
Som tidligere år har vi hatt verter som har hjulpet oss både i forkant, under og etter messedagene.
I år valgte vi å øke fra 30 til 35 verter, noe som fungerte godt. Vi valgte også å fordele vertene på
de ulike dagene og gi de ansvar for enkelte aktører selv. Dette ble godt mottatt av både verter og
aktører.
Nytt av året var at vi hadde digital søknadsprosess. Dette medførte at studentene kunne søke opp
til to uker i forkant av arrangementet hos så mange aktører de ville. Vårt håp var at den digitale
søknadsprosessen skulle redusere presset som mange studenter opplever under dagene og at
aktørene skulle få bedre tid til å gå gjennom søknadene. Det er utrolig mange som har benyttet
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seg av plattformen, og vi er overbevist om at tilbudet har senket terskelen for å søke trainee.
Aktørene har også hatt bedre tid enn tidligere til å vurdere kandidatene på annet grunnlag enn
bare karakterer. Vi har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger på både positive og negative
sider ved denne løsningen. På bakgrunn av disse anbefales det at løsningen videreføres til neste
år, men at det legges inn en sperre på antall aktører en kan søke hos.
I etterkant av arrangementet ble stands returnert til aktørene og fakturaer sendt ut. I ukene før og
etter påske ble det avholdt intervju til nytt ALD-styre og vi har innstilt nytt styre til JF sin
generalforsamling. Vi har også gjennomført evaluering innad i ALD-styret, sammen med JF og
med fakultetet. Som følge av dette har det blant annet blitt skrevet retningslinjer for vervholdere,
assistenter og verter som arrangerer ALD, og vi har foreslått at det åpnes for en gratis pakke
under neste års arrangement.
Jeg har kontinuerlig oppdatert aktørbank og transitiondokument slik at det skal bli enklest mulig
for neste VP ALD. Det skal også opprettes et samlet transitiondokument for bedriftskontaktene
som skal ferdigstilles i løpet av våren.
Alt i alt er jeg veldig fornøyd med årets ALD. Vi har fått gjennomført noen store endringer, hatt
rekordmange aktører og fått mange gode tilbakemeldinger.
Med vennlig hilsen
Vilde Karoline Lindsetmo Trana
VP ALD

Semesterrapport - VP Social
Året startet med fadderhelgen for de internasjonale studentene. Jeg vil først og fremst takke alle
som stilte opp som faddere! Ettersom det kommer færre studenter på vårsemesteret, var det ikke
veldig problematisk å få nok faddere til å melde seg på. I år valgte jeg å gjøre en liten vri, og vi
inviterte også utvekslingsstudenter som skulle være to semester i Bergen, til å være faddere. Dette
viste seg å fungere veldig bra, og egen erfaring som internasjonalt fadderbarn kom nok godt med.
Litt i overkant av halvparten av de internasjonale studentene møtte opp første dagen. Dette til
tross for gjentatte oppfordringer pr. e-post i forkant. Likevel er dette erfaringsmessig der det
bruker å ligge på vårsemesteret. I etterkant av fadderhelgen sendte jeg ut et spørreskjema til alle
utvekslingsstudentene, der jeg ba de komme med tilbakemeldinger. Disse var stort sett veldig
gode. Det største ankepunktet var at fadderhelgen kolliderer med mange andre arrangementer,
bl.a. arrangert av ESN. Det ble foreslått å utsette fadderhelgen én uke. Dette er jo noe som kan
utredes, eventuelt om det samkjøres noe med ESN.
Samlet sett anser jeg gjennomføringen av fadderhelgen å være en suksess.
Sosiale arrangementer
Det ble arrangert quiz 20. mars. Noe labert oppmøte, men det var likevel hyggelig. Dette burde
nok vært gjennomført tidligere. Det kan nok være lurt å få unna mye av det sosiale tidlig i
semesteret, før folk begynner å føle eksamenspress o.l. I tillegg har flere andre organisasjoner
begynt å holde quiz, bl.a. undergrupper i JF. Det kan derfor være hensiktsmessig å se på andre
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former for sosiale sammenkomster som et supplement for neste sosialansvarlig.
Det har dessverre bare blitt med denne ene quizen på grunn av uforutsette hendelser. I samråd
med styret ble det bestemt at siste quiz utgår, da det skjer mye annet i denne perioden.
Vi hadde også en liten samling på for vervholdere i ELSA på Kong Oscar. Dette var veldig
hyggelig.
Det har i tillegg vært snakk om en liten sommeravslutning. Dette er noe jeg eventuelt ser frem
mot.
Med vennlig hilsen
Jarle Brandstorp
Director for International Students
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8. Økonomi
a) Orientering om foreløpig regnskap 2018/2019
b) Godkjenning av budsjett for 2019/2020
Forslag til budsjett er vedlagt sakspapirene som egen fil.
c) Valg av revisor for 2019/2020

9. Endringsforslag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

a) Eventuelle vedtektsendringer

Innkomne forslag:

Innsender: styret (gjelder alle etterfølgende forslag)
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.
Forslag 1: Bestemmelsen endres til:
§ 1 Navn og formål
Organisasjonens navn er The European Law Students’ Association Bergen (ELSA
Bergen).
ELSA Bergen er en selvstendig og partipolitisk uavhengig organisasjon.
Organisasjonen 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 medlem av ELSA Norge og skal handle i samsvar med ELSA Norges
vedtekter.
§ 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.
Forslag 2:
Bestemmelsen strykes.
Forslag 3: Ny bestemmelse:
§ 2 Organisasjon
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ELSA Bergens organer er generalforsamlingen, styret og undergrupper.
§ 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.
Forslag 4: Bestemmelsen endres til:
§ 3 Medlemskap og deltakelse i organisasjonens aktiviteter
Alle studenter som er semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen eller med
godkjent permisjon fra studiet er medlemmer av ELSA Bergen.
Personer som ikke er medlem av ELSA Bergen kan ved forespørsel få styrets samtykke til
å delta på organisasjonens aktiviteter. Styret fastsetter i slike tilfeller en eventuell deltakeravgift.
§ 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.
Forslag 5: Bestemmelsen endres til:
§ 4 Suspensjon og eksklusjon fra organisasjonen
Styret i ELSA Bergen kan ved enstemmighet suspendere eller ekskludere et medlem fra
en eller flere aktiviteter i regi av organisasjonen dersom vedkommende motarbeider eller på
annen måte har skadet ELSAs virksomhet.
Medlemmet saken gjelder skal bli varslet minst to uker i forkant av styrets behandling og
få mulighet til å avgi en uttalelse før saken avgjøres.
Ved eksklusjonssaker skal det innhentes rådgivende uttalelse fra ELSA Norge.
Eksklusjonsvedtaket kan oppheves av generalforsamlingen eller ved enstemmighet i
styret. Suspensjon opphører automatisk etter endt styreperiode.
§ 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.
Forslag 6:
Bestemmelsen strykes.
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§ 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.
Forslag 7:
Bestemmelsen strykes.
§ 5 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.
Forslag 8: Bestemmelsen endres til:
§ 5 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 fire 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.
Kapittel 2. Generalforsamlingen
§ 7 Innledende bestemmelse
Generalforsamlingen er ELSA Bergens høyeste organ.
Generalforsamlingen avholdes én gang i semesteret.
Forslag 9: Bestemmelsen endres til:
§ 6 Innledende bestemmelse
Generalforsamlingen er ELSA Bergens høyeste organ.
§ 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.
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En uke før Generalforsamlingen skal møtedokumentene være tilgjengelig i GF-pakken.
Innholdet i GF-pakken kan reguleres i arbeidsreglene.
Det kan bare fattes bindende vedtak i saker som er oppført i dagsorden. Tilføyelser til
dagsorden etter at dagsorden er godkjent kan bare skje ved enstemmighet.
Forslag 10: Bestemmelsen endres til:
§ 7 Innkalling og dagsorden
Styret innkaller alle medlemmer til generalforsamlingen. Innkallingen skal offentliggjøres
minst tre uker før generalforsamlingen avholdes. Innkallingen skal inneholde informasjon om
innleverings- og offentliggjøringsfrister.
Sakspapirer og dagsorden til møtet skal være tilgjengelig senest én uke før
generalforsamlingen.
Dagsorden skal inneholde:
a) godkjennelse av innkalling, protokoll fra forrige generalforsamling og dagsorden;
b) valg av ordstyrer, protokollfører og tellekorps;
c) semesterrapporter,
d) regnskap, revisors beretning og budsjett;
e) vedtektsendringer;
f) innkomne saker;
g) valg av styre på vårens generalforsamling;
h) valg av revisor på vårens generalforsamling;
Tilføyelser til dagsorden etter at dagsorden er godkjent kan bare skje ved enstemmighet.
Dagsorden kan fravikes ved ekstraordinær generalforsamling.
§ 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.
Forslag 11: Bestemmelsen endres til:
§ 8 Stemme-, forslags- og talerett
Medlemmer har stemme-, forslags- og talerett på generalforsamlingen. Stemmeretten kan
ikke overdras til andre.
Generalforsamlingen kan innvilge observatørstatus til ikke-medlemmer, med tale- og
forslagsrett.
§ 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.
Forslag 12: Bestemmelsen endres til:
§ 9 Vedtak og valg
Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall med mindre annet er bestemt.
Personvalg foregår alltid skriftlig hvis det er flere enn én kandidat eller hvis minst ett
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tilstedeværende medlem forlanger det.
Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt. Nøytrale og ugyldige stemmer regnes
ikke ved opptellingen av stemmene.)
Forslag 13: Ny bestemmelse:
§ 10 Valgkomité
Styret kan ved behov oppnevne en valgkomité.
§ 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
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.
Forslag 14: Bestemmelsen endres til:
§ 11 Valg av styre
Styret velges av generalforsamlingen ved alminnelig flertall, som utgangspunkt i den
rekkefølgen som nevnt i § 14.
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.
Forslag 15: Bestemmelsen endres til:
§ 12 Endring av vedtektene
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Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av styret senest to uker før
generalforsamlingen. Endringsforslag skal være en del av sakspapirene i samsvar med § 8.
Generalforsamlingen kan foreta endringer i innsendte endringsforslag.
Vedtektene kan endres uavhengig av første ledd ved enstemmighet.
Vedtektsendringer skjer ved to tredjedels flertall.
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.
Forslag 16: Bestemmelsen endres til:
§ 13 Når generalforsamling avholdes
Generalforsamlingen avholdes én gang i semesteret.
Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når:
a) minst 20 medlemmer av ELSA Bergen krever det, eller
b) styret krever det
Ekstraordinær generalforsamling må innkalles med minst to 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
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.
Forslag 17: Bestemmelsen endres til:
§ 14 Styret
Styret har ansvar for den daglige driften av ELSA Bergen mellom generalforsamlingene.
Styret skal bestå av:
a) President
b) Secretary General (generalsekretær)
c) Treasurer (økonomiansvarlig)
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d) Vice President for Marketing (VP Marketing)
e) Vice President for Academic Activities (VP AA)
f) Vice President for Seminar & Conferences (VP S&C)
g) Vice President for Student Trainee Exchange Programme (VP STEP)
h) Vice President for ALD (VP ALD)
i) Vice President for Social (VP Social)
Det skal tilstrebes å unngå dobbeltroller.
Presidenten er ELSA Bergens leder, generalsekretæren er organisasjonens nestleder og
økonomiansvarlig er organisasjonens forretningsfører.
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.
Forslag 18: Bestemmelsen endres til:
§ 15 Supplering av styret
Skulle et styreverv være ledig kan styret supplere seg selv. Supplering vedtas av styret ved
enstemmighet.
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.
Forslag 19: Bestemmelsen endres til:
§ 16 Arbeidsregler
Generalforsamlingen kan vedta arbeidsregler for driften av ELSA Bergen.
Styret i ELSA Bergen kan fravike arbeidsreglene 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.
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Forslag 20: Bestemmelsen endres til:
§ 17 Deltakelse i akademiske konkurranser
Medlemmer av ELSA Bergen kan delta i akademiske konkurranser i regi av
organisasjonen.
Styremedlemmer i ELSA Bergen eller ELSA Norge kan som hovedregel ikke delta i
akademiske konkurranser i regi av ELSA Bergen. Andre 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
styret tillater det.
[Ingen endringer] § 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
Generalforsamling med minimum to tredjedels (⅔) flertall.
Forslag 21: Bestemmelsen endres til:
§ 19 Mistillit
Et medlem av styret eller styret som helhet kan avsettes av generalforsamlingen med
minimum to tredjedels 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.
Forslag 21: Bestemmelsen endres til:
§ 20 Intern mistillit i styret
Ved mistillit kan et enstemmig styre suspendere et styremedlem. Alle styremedlemmer
unntatt personen(e) saken gjelder må være til stede. Personen(e) saken gjelder har ikke stemmerett
ved behandlingen.
Styrets mistillitsvedtak behandles av førstkommende generalforsamling etter reglene i §
19.
Kapittel 4. Økonomi
[Ingen endringer] § 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.
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Forslag 22: Bestemmelsen endres til:
§ 22 ELSA Bergens midler
Styret forvalter ELSA Bergens midler. Generalforsamlingen kan instruere styret om
hvordan midlene skal forvaltes.
(Andre ledd strykes)
ELSA Bergens midler skal anvendes på̊ utgifter til aktiviteter knyttet til egen organisasjon.
Midler kan ikke overføres uten dokumentasjon eller styrevedtak.
§ 23 Disposisjonsrett til konti
President og økonomiansvarlig skal ha disposisjonsrett til ELSA Bergens konti.
Forslag 23: Bestemmelsen endres til:
§ 23 Disponering av konto
President og økonomiansvarlig har tilgang til ELSA Bergens konti. Økonomiansvarlig
disponerer kontoen.
§ 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.
Forslag 24: Bestemmelsen endres til:
§ 24 Regnskap og budsjett
ELSA Bergens regnskapsperiode strekker seg fra 1. august til 31. juli.
Regnskap for perioden legges frem for tiltredende styre ved overtakelse 1. august.
Regnskapet fra foregående styreperiode legges frem på høstens generalforsamling,
sammen med revisors beretning.
Budsjett for neste styreperiode vedtas på vårens generalforsamling.
§ 25 Revisor
Generalforsamlingen velger revisor for ELSA Bergen. Styremedlem kan ikke velges til
revisor.
Revisor skal i forbindelse med revisjon av regnskapene for ELSA Bergen gjennomgå og
kontrollere:
3. regnskap,
4. bilag,
5. kassabeholdning,
6. kontoutskrifter,
7. styrevedtak vedrørende økonomiske disposisjoner, og
8. budsjett for regnskapsperioden.
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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.
Forslag 25: Bestemmelsen endres til:
§ 25 Revisor
Generalforsamlingen velger revisor for neste regnskapsår på vårens generalforsamling.
Revisor skal være ekstern.
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.
Revisor skal legge frem en skriftlig revisjonsrapport av regnskapsåret for
generalforsamlingen. Alt materiale skal stilles til revisors disposisjon senest seks uker før høstens
generalforsamling avholdes.
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.
Forslag 26: Bestemmelsen endres til:
§ 26 Regnskapsføring
Alle styremedlemmer med ansvar for egne budsjettposter fører løpende regnskap.
Økonomiansvarlig skal kontrollere at dette gjøres på en forsvarlig måte og står ansvarlig
for det endelige regnskapet.
§ 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.
Forslag 27: Bestemmelsen endres til:
§ 27 Refusjon
Utlegg kan ikke refunderes uten gyldig dokumentasjon.
Utlegg uten gyldig bilag kan likevel refunderes ved styrevedtak dersom det ikke er praktisk
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mulig å fremskaffe originalt bilag.
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.
Forslag 28: Bestemmelsen endres til:
§ 28 Motstrid mellom vedtekter
Ved mulig motstrid mellom ELSA Bergens vedtekter og ELSA Norges vedtekter, skal
endringsforslag til ELSA Bergens vedtekter sendes til landsstyret for høring.
[Ingen endringer] § 29 Fravikelse av vedtektene
Generalforsamlingen kan fravike vedtektene ved enstemmighet.

b) Eventuelle endringer av arbeidsreglene

Innkomne forslag:

Innsender: styret (gjelder alle etterfølgende forslag)
Kapittel 1 Styret og styremøter
§ 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 digitalt og i papirform i ELSA Bergens Decision Book.
Forslag 29:
Bestemmelsen strykes.
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
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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.
Forslag 30: Teksten endres til:
§ 3-1 Board Management
Presidenten er ELSA Bergens styreleder. Presidenten skal jevnlig innkalle til styremøter
og skal opptre som ordstyrer og møteleder på styremøtene.
Presidenten har ansvar for at dagsorden sendes til styret før hvert styremøte.
Presidenten skal ha oversikt over hva som skjer innenfor de øvrige ansvarsområdene i
styret. Presidenten skal følge opp aktuelle arrangement og prosjekter innenfor hvert område og
samarbeide med hvert styremedlem.
§ 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.
Forslag 31: Teksten endres til:
§ 3-2 Expansion
Presidenten skal planlegge og iverksette tiltak for å sikre rekrutteringen til ELSA sammen
med styret.
Presidenten bør ta aktivt del i planleggingen og gjennomføringen av fadderuken,
informasjonsmøter ved semesterstart og andre rekrutteringsarrangementer.
Presidenten bør delta aktivt på ELSAs arrangementer og strebe etter å møte aktive
medlemmer.
§ 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.
Forslag 32: Teksten endres til:
§ 3-3 External Relations
Presidenten har hovedansvaret for å følge opp samarbeid med eksterne
samarbeidspartnere og sponsorer. Dersom det er mer hensiktsmessig at andre i styret eller i
ELSA Bergen står for kontakten har presidenten ansvar for for at dette gjøres på en profesjonell
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måte.

Presidenten skal sørge for god kommunikasjon med ELSA Norge og de andre
lokalgruppene. President bør delta på styremøtene til ELSA Norge.
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.
Forslag 33: Teksten endres til:
§ 5-1 Overordnet økonomiansvar
Økonomiansvarlig er ELSA Bergens forretningsfører. Økonomiansvarlig er ansvarlig for
finansiell planlegging sammen med styret og skal følge opp budsjettet som vedtas av
generalforsamlingen.
§ 5-2 Regnskap
Treasurer skal føre løpende regnskap over alle utgiftene til ELSA Bergen.
Forslag:
Bestemmelsen strykes.
§ 5-3 Økonomisk støtte
Treasurer skal søke økonomisk støtte fra eksterne aktører.
Treasurer har hovedansvar for å følge opp organisasjonens sponsorer sammen med
President.
Forslag 34: Teksten endres til:
§ 5-2 Økonomisk støtte
Økonomiansvarlig skal søke økonomisk støtte fra Universitetet i Bergen.
Økonomiansvarlig bistår presidenten med å søke økonomisk støtte fra eksterne aktører.
§ 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.
Forslag 35: Teksten endres til:
§ 5-3 Generalforsamling
Økonomiansvarlig skal utarbeide forslag til budsjett for neste års styreperiode, revidert
budsjett, regnskap, samt innhente revisjonsberetning fra revisor til generalforsamlingene.
Forslag 36: Ny regel:
§ 5-4 Samarbeid med styret
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Økonomiansvarlig skal holde styremedlemmene oppdatert på den finansielle situasjonen i
ELSA Bergen.
Forslag 37: Ny regel:
§ 5-5 Sikkerhet
Økonomiansvarlig har ansvaret for at ELSA Bergens kontoer ikke misbrukes.
Økonomiansvarlig skal sikre forsvarlig bruk av bankkort tilknyttet ELSA Bergens
kontoer. Kortet skal kun brukes av styremedlemmer.
Alle økonomiske disposisjoner på over kr 2000 må godkjennes av presidenten og
økonomiansvarlig. Bruk av ELSA-kortet må godkjennes av økonomiansvarlig på forhånd.
Forslag 38: Ny regel:
§ 5-6 Kassabeholdning
ELSA Bergen bør inneha en forsvarlig kassabeholdning.
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&Agruppen og styret.
Forslag 39: Teksten endres til:
§ 8-1 Generelt
VP S&C har ansvaret for Seminar- og aktueltgruppen, ELSA Bergens studieturer og
promoteringen av Law Schools og Delegations.
VP S&C kan delegere arbeidet med de nedenfor nevnte arrangementene til directorer og
undergrupper, men har likevel det overordnede ansvaret.
[Ingen endringer] § 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.
VP S&C skal sammen med Director for studieturer gjennomføre en evaluering av den
enkelte studietur.
Forslag 40: Teksten endres til:
§ 8-3 Studieturer
VP S&C har hovedansvaret for ELSA Bergens studieturer.
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VP S&C skal utnevne en Director for studietur tidlig i styreperioden.
Turene må være i samsvar med kvalitetskravene i ELSA Internationals Decision Book.
VP S&C kan pålegge deltakere å signere en deltakerkontrakt. Dersom ELSA Bergen har
bidratt økonomisk til studieturen, kan hele eller deler av støtten falle bort dersom deltageren
misligholder kontrakten.
VP S&C skal gjennomføre en evaluering av den enkelte studietur sammen med Director
for studieturer og den respektive planleggingsgruppen.
Kapittel 10 Ansvarsområde ALD
§ 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.
Forslag 41: Teksten endres til:
§ 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,
og at relevante sponsoravtaler overholdes ved gjennomføringen av ALD.
§ 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.
Forslag 42: Teksten endres til:
§ 10-2 VP ALD
VP ALD skal fungere som nestleder i ALD-styret.
VP ALD skal holde ELSA Bergens styre 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 i Bergen.
Kapittel 11 Ansvarsområdet Social
§ 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
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gjennomføringen av mentor week for utvekslingsstudentene.
Forslag 43: Teksten endres til:
§ 11-2 Fadderuken
Presidenten har hovedansvaret for planleggingen og gjennomføringen av fadderuken for
ELSA Bergens norske faddergruppe. De øvrige styremedlemmene skal bidra til gjennomføringen
av - og deltakelse i - fadderuken.
Hele styret skal fokusere på rekruttering under fadderuken.
VP Social skal samarbeide med Director for International Students om planleggingen og
gjennomføringen av mentor-week for utvekslingsstudentene.
Forslag 44: Nytt kapittel:
Kapittel 18 Internasjonal reisestøtte
Forslag 45: Ny regel:
§ 18-1 Internasjonale møter
Dersom ELSA Bergens økonomi tillater det skal det hvert år settes av en sum til delvis
dekning av utgifter til deltakelse på ELSAs internasjonale møter som SAM, KAM, IPM, ICM,
NOM og andre lands NCM
Styret skal oppfordre alle medlemmer av ELSA Bergen til å delta på disse møtene.
Styret skal i starten av semesteret bestemme hvordan reisestøtten skal fordeles på de
medlemmer som velger å delta på internasjonale møter.
Forslag 46: Ny regel:
§ 18-2 Delegations og law schools
Dersom økonomien i ELSA Bergen tillater det bør styret sette av en sum til delvis
dekning av utgifter tilknyttet deltakelse på delegations og law schools i regi av ELSA.
Styret kan fatte vedtak om å innvilge støtte.
Styret fastsetter hvordan beløpet skal fordeles i starten av styreperioden.

10. Valg av styre for perioden 2019/2020
Hver kandidat har maksimum tre minutter til rådighet for å holde appell til generalforsamlingen.
Deretter gis generalforsamlingen inntil ti minutter for spørsmål til kandidaten.

Motivasjonsbrev
Det har kommet inn to motivasjonsbrev.
I henhold til vedtektenes § 14 er det ikke et krav om at motivasjonsbrev er sendt inn.
Medlemmene oppfordres til å stille til valg på generalforsamlingen.

29

Motivasjonsbrev - VP S&C
Innsendt av: Tora Ulvin
Kjære generalforsamling,
Mitt navn er Tora Forfang Ulvin, jeg er 21 år gammel og studerer på 3. året. I løpet av skoleåret
2018/2019 har jeg vært med som faglig ansvarlig og deretter leder av seminar- & aktueltgruppen i
ELSA Bergen. I min tid som leder av S&A har vi arrangert en rekke spennende foredrag og
seminarer. Jeg søker vervet som VP S&C for å få muligheten til å fortsette i ELSA Bergen ett år
til.
Arbeidet som leder i S&A-gruppen har gitt meg veldig mange positive erfaringer, både nye
bekjente og mye ny kunnskap som jeg kan ta med meg videre. I løpet av det siste året har jeg
deltatt på både landsmøter i Tromsø og Oslo, samt Nordic Officers Meeting i Uppsala. Her har
jeg fått muligheten til å lære om VP S&C vervet, og vi har diskutert mange ulike muligheter for å
videreutvikle vervet for årene fremover. Gjennom disse møtene har jeg også fått mulighet til å
knytte bekjentskaper med aktive medlemmer i ELSA rundt om i Norge og i Norden.
I løpet av mitt første år på studiet her i Bergen var jeg faglig ansvarlig for den store studieturen
som dro til India. Jeg vet derfor en del om hvordan studieturene til ELSA Bergen fungerer, og jeg
har sett de utfordringene som kan oppstå i tilknytning til dette. Jeg har også arbeidet tett med
Julie Lind som har vært VP S&C i inneværende styreperiode. Både i tilknytning til mitt eget verv,
men jeg har også bistått der det har vært behov, særlig i tilknytning til Go International.
Jeg tror med dette at jeg er godt rustet til å ta over vervet til høsten og bidra til den videre
utviklingen av organisasjonen. Særlig det å bidra til at ELSA opprettholder og videreutvikler de
mange spennende tilbudene organisasjonen tilbyr jusstudentene her i Bergen.

Motivasjonsbrev - VP ALD
Innsendt av: Amalie Anda Vangen
Hei!
Jeg heter Amalie, jeg er 24 år gammel og går første året på juss. Jeg er ute etter en ny mulighet til
å engasjere meg på fakultetet og det juridiske samfunnet i Bergen, og jeg ser på det som en flott
mulighet å få bidra som Vice President for Arbeidslivsdagene (ALD) neste år.
Jeg har noe erfaring med ELSA sitt arbeid. Inneværende år var jeg Director of Legal English som
ble organisert hos Simonsen Vogt Wiig. Jeg var også delegat for ELSA International til FNs
rasediskrimineringskomité i Genève i november i fjor.
Videre har jeg en bachelorgrad i internasjonale studier ved University of New South Wales i
Sydney, Australia, med ett år utveksling ved Sciences Po i Paris. Jeg tok hovedfag i internasjonale
relasjoner som blant annet inkluderte underemnene internasjonal sikkerhet, utvikling og
klimapolitikk. I Paris var jeg leder og redaktør for Europaavdelingen til tenketanken the Initiative
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for the Future of Global Risk (IFGR) startet og drevet av universitetsstudenter. Formålet med
IFGR var å analysere det internasjonale risikobildet på utradisjonelle måter. Jeg hadde ansvaret
for å redigere daglige korte risikoanalyser og ukentlige lengre artikler samt vedlikeholde
kommunikasjon mellom gruppemedlemmene i avdelingen. Jeg ledet også et gruppeprosjekt for
denne tenketanken med innlevering til Oslo Forum Peace Writer Prize. Oppgaven der var å
utvikle og skrive om en innovativ tilnærming til konfliktløsning. Videre var jeg i Paris også
sekretær for Sciences Po sin studentorganisasjon for flyktninghjelp i Paris. Her hadde jeg først og
fremst ansvar for organisering av møter og integrering av nye medlemmer.
I løpet av mitt siste studieår i Sydney praktikant i undersøkelse- og rapporteringsavdelingen ved
Opportunity International Australia hvor arbeidet med mikrofinansspørsmål. Grunne interesse
for FNs ulike arbeidsområder har jeg også deltatt og vært delegasjonsleder ved internasjonale
«Model United Nations» konferanser, herunder Harvard World Model United Nations i Roma i
2016, London International Model United Nations i London i 2017 og National Capital Model
United Nations i Canberra i 2017. I fjor var jeg nestleder i en undergruppe til
studentorganisasjonen Springbrettet i Bergen. Undergruppen hadde som hovedansvar å
organisere Karrieredagen i Grieghallen, som er Vestlandets største tverrfaglige karrieredag.
Vervet som Vice President for ALD er spesielt attraktivt for meg fordi det vil gi meg en innsikt i
det juridiske samfunnet på fakultetet og utad. Ettersom jeg har erfaring med ELSA, vil jeg også
har et godt grunnlag for å representere ELSA gjennom ALD. Jeg tror at de overnevnte
initiativene har gitt meg erfaring med samarbeid og organisering som gjør meg i stand til i bidra
med å arrangere ALD.
Vennlig hilsen,
Amalie Anda Vangen

11. Innkomne saker
Sak: Fordeling av ELSA Bergens reisestøtte studieåret 2018/2019
Innsendt av: Jonas Nikolaisen, 4. studieår
Forslag til vedtak:
«Eventuelle styrevedtak om utbetaling av reisestøtte studieåret 2018/2019 oppheves.
Alle medlemmer av ELSA Bergen gis anledning til å søke om reisestøtte for deres utenlandsreiser
på ICM, NOM, KAM, SAM, IPM, NCMs i andre land, Delegations og Law Schools studieåret
2018/2019.
Reisestøtten fordeles som flat sum etter antall reiser det søkes støtte til mot fremleggelse av
kvittering for reise, opphold og eventuell deltaker- og sosialavgift. Utlysning skjer ved
kunngjøring innen 20. mai og frist for innsending av dokumentasjon settes til 10. juni 2019.
Utbetaling skjer innen 31. juli 2019.»
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Begrunnelse:
Høsten 2018 vedtok ELSA Bergens generalforsamling at budsjettposten med navnet
«internasjonal reisestøtte» for 2018/2019 skulle dobles fra det som ble vedtatt på
generalforsamlingen våren 2018. Posten ble satt til 30 000 kroner. På dette tidspunktet var
allerede enkelte reiser gjennomført, men det var ikke bestemt hvordan pengene skulle fordeles.
Økningen ble godkjent av generalforsamlingen under den forutsetning at økningen skulle komme
alle medlemmene til gode.
En gjennomgang av resultatregnskap og budsjett for flere år tilbake (slik det fremgår av GFdokumenter og styreprotokoller helt tilbake til studieåret 2008/2009) viser at man har budsjettert
med en reisestøtte på alt fra 5 000 til i overkant av 20 000 kroner. Flere år har man likevel kun
utbetalt noen tusenlapper. Detaljregnskapene viser også at man har utbetalt både for deltakelse på
internasjonale møter (som ICM, NOM og møter innenfor key areas) og til medlemmer fra
Bergen som har deltatt på Law Schools og Delegations. Landsstyremedlemmer har også fått
reisestøtte i perioder.
I disse årene (unntatt 2017/2018, hvor det heller ikke ble utbetalt mer enn noen tusenlapper og
da i forbindelse med Delegations) har alle medlemmer kunnet søke om reisestøtte for deltakelse
på alle typer internasjonale reiser i regi av ELSA. Det være både ICM, NOM, IPM, KAM, SAM
etc. og også Law Schools og Delegations. Selv om den tildelte summen typisk har vært lav
(størrelsesorden 1000 til 2000 kroner), er reisestøtten noe som alltid har kommet alle
medlemmene til gode.
I skrivende stund har det ikke blitt vedtatt hvordan reisestøtten skal fordeles. Likevel er de aller
fleste reiser våre medlemmer har hatt gjennom året gjennomført.
All den tid det på det nåværende tidspunkt ikke er vedtatt hvordan reisestøtten skal fordeles, bør
dette overlates til generalforsamlingen om knappe to uker.
Ettersom flere av ELSAs internasjonale møter og arrangement som utgangspunkt er rettet mot
lokale styremedlemmer, er det også naturlig at det i stor grad søkes om støtte til slike reiser i
konkurranse med øvrige reiser.
Styremedlemmene som har ansvar for den daglige driften mellom generalforsamlingene vil
dermed lett kunne komme i en situasjon der de konkurrerer om den samme potten som
medlemmene for øvrig. Det er derfor ikke til å se bort ifra at egeninteresser kan påvirke
fordelingen av reisestøtten. Dersom styret først nå etter at deres reiser er gjennomført skal
fordele de 30 000 kronene, vil dette langt på vei kunne reise habilitetsspørsmål. Med kun to uker
til neste generalforsamling er det derfor hensiktsmessig at alle medlemmer får ta del i fordelingen
av reisestøtten.
Undertegnedes forslag er derfor at eventuelle vedtak om fordelingen av reisestøtte som fattes nå i
forkant av generalforsamlingen oppheves og at ELSA Bergens generalforsamling sammen
kommer frem til en god og rettferdig fordelingsnøkkel.
I den forbindelse legges det også frem et forslag til vedtak for generalforsamlingen. Dette sikrer
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at alle ELSA Bergens medlemmer får anledning til å søke om støtte for sine reiser i løpet av året
på lik linje som tidligere år. Dette kunngjøres selvfølgelig slik at alle som har reist i år får vite om
muligheten på like vilkår.
Når reisestøtten i år er doblet sammenlignet med tidligere, vil dette forhåpentligvis bidra til at
flere av de som har reist i år ønsker å reise også fremover, samt at dette blir et tydelig signal om
hva fremtidige søkere kan forvente av støtte. Slik vil reisestøtten kunne stimulere til at flere
benytter mulighetene til å reise internasjonalt gjennom ELSA. Muligheten for å kunne få dette
lokalt er også noe av årsaken til at ELSA Bergen og UiB har en avtale om at fakultetet årlig
betaler medlemskontingenten for alle semesterregistrerte jusstudenter. Da bør reisestøtten for
2018/2019 ikke forbeholdes de få, særlig ikke når den er doblet.
For å sikre en god prosess bør ELSA Bergens høyeste organ – generalforsamlingen – ta saken.
Jeg ønsker generalforsamlingen lykke til med behandlingen og håper på støtte slik at vi får flere til
å benytte muligheten til å dra utenlands med ELSA.
Med vennlig hilsen
Jonas Nikolaisen
4. studieår
Florø, 28. april 2019

12. Eventuelt
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