
Utlysninger til styreverv i ELSA Bergen våren 2020 
 
 
President/leder  
Som leder av ELSA Bergen har du hovedansvar for drift og utvidelse av organisasjonen, og 
overordnet ansvar for kommunikasjon med samarbeidspartnere, andre studentorganisasjoner og 
fakultetet. Leder har videre ansvar for at styret møtes jevnlig til styremøter, samt planlegging og 
gjennomføring av disse. Som leder er det i tillegg din jobb å være oppdatert på planleggingen og 
aktivitetene i de ulike undergruppene, og du vil derfor ha tett samarbeid med resten av styret.  
 
Ledervervet gir deg unik innsikt i ELSA, og muligheten til å delta på internasjonale møter og 
prosjekter. Du vil i tillegg tilegne deg erfaring som du ikke får ellers, særlig ledererfaring, som kan 
være nyttig i arbeidslivet!  
 
Eventuelle spørsmål kan sendes til Vilde Serene Birkelund, på president.bergen@elsa.no.  
 
 
Secretary General/nestleder 
Generalsekretær er styrets nestleder og sekretær på styremøter. Generalsekretæren har ansvar for 
intern organisering og at ELSA Bergen jobber i tråd med deres vedtekter.  
 
Videre er generalsekretær ansvarlig for gjennomføring av generalforsamling én gang i semesteret 
og den daglige driften av ELSA Bergens kontor. Når ELSA Norges landsmøte avholdes i Bergen 
er gjennomføring av dette generalsekretærs oppgave.  
 
Som generalsekretær skal man fungere som en støttefunksjon for resten av styret, og får dermed 
unik innsikt i alle ELSA Bergens små og store prosjekt. Selv om mange av oppgavene i hovedsak 
er administrative, legger vervet opp til tett samarbeid med alle i styret. Man får allsidige erfaringer 
og muligheter som man kan ta med seg videre inn i arbeidslivet.  
 
Ta kontakt med Ingrid Marie Bondø på secgen.bergen@elsa.no dersom du har spørsmål.  
 
 
Treasurer/økonomiansvarlig  
Økonomiansvarlig har ansvaret for ELSA Bergens økonomi. Dette innebærer å holde oversikt 
over alle budsjetter og den økonomiske situasjonen til organisasjonen. Økonomiansvarlig er også 
ansvarlig for tilbakebetaling av utlegg, betaling av regninger, fakturere sponsorer og forberedelse 
av regnskapet som skal legges frem på generalforsamlingene.  
 
Ta kontakt med Ingvill Gjerstad på treasurer.bergen@elsa.no dersom du har spørsmål!  
 
 
Marketing/markedsføringsansvarlig  
Markedsføringsansvarlig har ansvaret for markedsføringen av ELSA Bergens arrangementer og 
tilbud. Dette innebærer et ansvar for publisering på sosiale medier (hovedsakelig på Facebook, 
Instagram og LinkedIn), for å opprettholde en god kontakt mellom organisasjonen og 
studentene. Markedsføringsansvarlig vil i tillegg være dels ansvarlig for utarbeidelse av plakater og 
annet markedsføringsmateriale, samt å ta bilder på enkelte arrangementer. Stillingen forutsetter et 
tett samarbeid med øvrige styremedlemmer, slik at ELSA Bergen kan fremmes på best mulig 
måte.  



 
Ta kontakt med Marit Johanne Bråthen på marketing.bergen@elsa.no dersom du har spørsmål. 
 
 
Vice President Academic Activities  
ELSA Bergen søker en ny leder for undergruppen Academic Activities! Som leder for denne 
undergruppen har du overordnet ansvar for gjennomføringen av ELSA Bergens 
prosedyrekonkurranse og forhandlingskonkurransen. I tillegg har du ansvar for Legal Research 
Group hvor studenter kan delta på internasjonale forskningssamarbeid, både i Norden og i 
Europa.  
 
Som styremedlem deltar du på styremøter, nasjonale landsmøter og du har muligheten til å bli 
med på internasjonale møter. Gjennom vervet får du verdifull erfaring i prosjektledelse og 
samarbeid, men også muligheten til å bli kjente med advokater, jurister, dommere og flere 
spennende aktører fra arbeidslivet.  
 
VPAA har også nær kontakt med de andre lokalgruppene, slik at man får muligheten til å bli kjent 
med jusstudenter fra hele landet.  
 
Gjennom vervet tilegner man seg gode ferdigheter innenfor ledelse, kommunikasjon og 
organisering, samt et utvidet nettverk over hele Norge. 
 
Ta kontakt med Andrine Rossi på vpaa.bergen@elsa.no dersom du har spørsmål. 
 
 
Vice President for Seminar & Conferences (VP S&C) 
VP S&C har ansvar for arbeidet i undergruppen Seminar & Conferences i Bergen. Dette 
innebærer å føre tilsyn med seminar- og aktueltgruppen og studiegruppene, gjennomføre Legal 
English-kurset og å bistå der det er behov. Videre arbeider VP S&C med ELSA Law Schools og 
Delegations og samarbeider med markedsføringsansvarlig med promoteringen av disse. Som 
styremedlem er man også møtepliktig på styremøter.  
 
Det er et spennende verv da du får være med å bidra til å forme ELSA Bergen. Du får testet dine 
organisatoriske- og lederferdigheter siden du kommer til å ha det overodnete ansvaret for mange 
av ELSAs undergrupper. Det er viktig å ha evnen til å planlegge godt i forveien, og er man 
samtidig flink til å ha god oversikt over alt som skal skje når, så er du godt rustet til vervet!  
 
Ta kontakt med Marlen Stokka på vpsc.bergen@elsa.no dersom du har spørsmål!  
 
 
 
Vice President for STEP (Student Trainee Exchange Programme)  
VP STEP har hovedansvar for STEP-programmet i Bergen.  
 
Du leder STEP-undergruppen og -møtene, og arbeider med å lete etter nye traineeships i 
Bergensområdet. Du markedsfører STEP til studentene i Bergen, og eventuelt koordinerer 
traineer som kommer til Bergen med arbeidsplassen og ELSA. Du har styreplass med stemmerett 
i styret til ELSA Bergen, og koordinerer i STEP mellom ELSA Bergen og ELSA Norway.  
 
Ta kontant med Herman Grøm på vpstep.bergen@elsa.no dersom du har spørsmål.  
  



Vice President for Social activities/sosialansvarlig   
Sosialansvarlig har ansvar for alle sosiale arrangementer innad i ELSA Bergen, som hyttetur, 
sommeravslutning, quiz og julebord. Som sosialansvarlig har du stor frihet til å avgjøre hvilke 
sosiale arrangementer ELSA skal arrangere. Kun fantasien setter genser! 
 
En viktig del av vervet er også arbeid opp mot de internasjonale studentene ved fakultet, både 
ved å arrangere fadderuken ved semesterstart og andre sosiale arrangementer utover semesteret.  
 
Dette er en unik mulighet til å knytte kontakter på tvers av landegrenser! Du vil også få ta del i 
godt sosialt miljø innad i ELSA Bergen, samt mulighet til å delta på nasjonale og internasjonale 
møter.  
 
Spørsmål kan rettes til Sigrid Eskild Løkken på social.bergen@elsa.no   
 


