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Innkallelse til Generalforsamling 
 
Styret i ELSA Tromsø  2014/2015 har den glede å innkalle til  Generalforsamling, i 
samsvar med vedtektenes  §7, 1.ledd. 
 
Generalforsamlingen avholdes mandag 24. november 2014,  kl. 16.00. Generalforsamlingen 
blir å skje på Aud 3 i Hus 3 
 
På Generalforsamlingen vil styret i ELSA Tromsø legge frem sine semesterrapporter og 
økonomiansvarlig Marit Jørgensen Hauge vil legge frem foreløpig budsjett og regnskap. 
Det skal velges revisor og eventuelle vedtektsendringer skal stemmes over.  
 
Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø har stemme-, forslags-, og talerett på 
GF, jf. vedtektenes § 9.  
 
Dagsorden vil være tilgjengelig på mail 17. november. Henvendelser sendes til 
secgen.tromso@elsa.no. 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i ELSA Tromsø 
2014/2015 
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Bestemmelser i vedtektene  som omhandler GF.  
 
§ 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. 

 

Andre kan av generalforsamlingen innvilges observatørstatus, med tale- og 

forslagsrett. 

 

§ 10 Vedtak og valg  første og femte ledd 

Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget 

for ikke vedtatt. Ved opptellingen av stemmene regnes ikke nøytrale stemmer med. 

 

Alle vedtak skal skje ved åpen votering, med mindre et styremedlem krever 

hemmelig votering. Hemmelig votering må kreves for hver enkelt sak det skal 

voteres over. Valg av styre skal alltid foregå ved hemmelig votering. 

 

§ 12 Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer kan kun vedtas med 2/3 flertall på generalforsamlingen. 

Endringsforslagene må være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen. 

 

Ved enstemmighet kan generalforsamlingen endre vedtektene uavhengig av 

begrensningen i første ledd annet punktum. Vedtektsendringene må da ha saklig 

sammenheng med et eller flere av de endringsforslag som er foreslått i samsvar med første 

ledd annet punktum. 

 

Vedtektsendringene trer i kraft når generalforsamlingen heves. En enstemmig 

generalforsamling kan vedta at vedtektsendringer skal tre i kraft fra et annet 

tidspunkt. 
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Dagsorden 

1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden 

 

2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 

 

3. Referat fra forrige avholdte generalforsamling (vedlegg 1) 

 

4. Gjennomgang av semesterrapporter og presentasjon av planer (vedlegg 2) 

 

5. Regnskap og budsjett 2013/2014 (vedlegg 3) 

 

6. Forslag til revidert budsjett (vedlegg 4) 

7.    Valg av revisor 
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Vedlegg 1 

 

Referat GF vår 2014  

Deltakere fra styret: Asgeir, Håvard, Amalie, Ada, Maren, Ole, Kjetil, Andreas, Ørjan, 

Valon, Alyona.  

34 andre deltakere som er medlem av ELSA Tromsø (dette tallet minsket fordi at noen av 

deltakerne måtte gå underveis) 

 

Sak 1: Godkjenning av innkallelse og dagsorden 

- Innkallelsen 0 avholden, 0 mot, enstemmig vedtatt  

- Dagsorden 0 avholden, 0 mot, enstemmig vedtatt 

 

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og tellekorps  

- Ole som ordstyrer, ingen andre forslag, 0 mot, 0 avholden, enstemmig vedtatt 

- Maren som referent, ingen andre forslag, 0 mot, 0 avholden, enstemmig vedtatt 

- Maren, Kjetil og Ole som tellekorps, ingen andre forslag, 0 mot, 0 avholden, enstemmig 

vedtatt.  

 

Sak 3 Godkjennelse av forrige referat  

- Referat 0 mot, 0 avholden, enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 4 Semesterrapportene  

Deltakerne fikk tid til å lese igjennom semesterapportene.  

 

Sak 5 Gjennomgang av oppdatert regnskap/budsjett 

Andreas la frem budsjettpostene for salen, utdypte og forklarte de ulike postene.  
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Forklarte hvorfor vi har fått inn for ALD sist styreperiode der noen var forsinket med å 

betale slik at vi fikk inn inntektene denne styreperioden.  

Samarbeid med nordisk prosedyrekonkurranse på 50 000 kr, Kjetil utdyper.   

Benyttet seg av den internasjonale budsjettposten til ICM i Malta. Alyona utdyper om de 

ulike møtene man kan reise på. KAM, SAM, ICM, president meeting. Muligheter for å reise 

på møter for å få mer erfaring og kunnskap om vervene.  

S&C legal english der vi fikk et godt tilbud.  

Quiz, lave kostnader pga sponsede premier.  

Årsaken til økte budsjettpostene er at vi har fått økte sponsormidler og økte midler fra 

ALD. Vi har flere nye prosjekter på gang som krever økte midler.  

Egenkapital à Nok til å drive et og et halvt år forsvarlig. Mer aktivitet.  

S&C Legal English (ble mye billigere), Jointtur til London, øke budsjettposten på 

studieturen for å kunne subidiere.  

Kjetil - Gått over opprinnelig budsjett i prosedyrekonkurransen.  

Alyona – Bedre tilbud på undergruppemedlemmene/som er aktive I ELSA. 

  

 

 

Sak 6 Forslag til nytt budsjett 2014/2015. 

Andreas går igjennom nytt forslag til budsjett for neste styreperiode. Økte budsjettposter 

som tilsvarer aktivitetsnivået vi ønsker å få til.  

Forhandlingskonkurranse for AA. 

Markedføring trenger mer for å få til roll-up for markedsføringen, t-skjorter, kjøpe 

opphavsrett til bildene, photoshop men trenger på privat pc.  

STEP prøver å få til flere traineeordninger, utvide søkelyset til andre byer I nord.  

S&C dekker delen av studieturer samt få til store forelesere.  

ELSA-dagen er endret til november.  

Legal-english à Kommer på ca 10.000 kr siden vi bare fikk første gang med et bedre 

tilbud. Mye aktiviteter som man kan få til i S&C.  
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Øker slik at man kan samkjøre inntektene bedre med utgiftspostene, og samtidig bruke 

forsvarlig av formuen.  

Oppfordring til det nye styret om å ikke bruke alt av egenkapitalen med en gang, det bør 

være rom for ett til to års forsvarlig drift. Balansegang, men absolutt mulig å gjøre 

studieturene billigere og lignende.  

 

Sak 6 – Valg av revisor  

Runar Hermo (?) skriver master i økonomi. 500 kr for å være revisor for oss.  

0 mot, 0 avholdne, enstemmig vedtatt 

 

Sak 7 – Valg av nytt styre 

 

1. Valg av president 

- Mathias Agaze 35 for, 0 mot, 2 avholden  

Mathias ble valgt inn med flertall 

 

2.Valg av AA-ansvarlig 

- Ingrid Skjelmo, 37 for, 3 avholdne, 0 mot  

Ingrid ble valgt inn med flertall 

 

3. Valg av S&C-ansvarlig 

- John Nilsen, 18 stemmer 

- Ingebjørg Aksnes, 19 stemmer 

 

0 mot og 0 avholdne 

 

Ingebjørg ble valgt inn ved flertall  

 

4. Valg av STEP-ansvarlig 
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- Andrea Jansen 33 stemmer for, 0 avholden, 0 mot  

Andrea ble valgt inn med flertall 

 

5. Valg av markedsføringsansvarlig 

- Martine Brandt 25 for, 3 mot og 1 avholden   

Martine ble valgt inn med flertall 

 

6. Valg av økonomiansvarlig 

- Marit Hauge, 27 for, 0 mot, 0 avholden  

Marit ble valgt inn med flertall 

7. Valg av generalsekretær 

- John Nilsen 26 for, 0 mot, 1 avholden  

John ble valgt inn med flertall 

 

8. Valg av directors  

- Director for Quiz  

Gard Fornes 19 for  

Anne-Birgitte Herstad 3 for 

1 avholden, 0 mot  

Gard ble valgt inn med flertall  

 

- Director for Studietur  

Kristian Wangsfjord 24 for, 0 mot og 0 avholdne  

Kristian ble valgt inn med flertall  

- Director for Prosedyrekonkurransen 

Utlyses av neste styre siden ingen ville stille.  

- Director for ALD Ida Berg 23 for, 1 avholden, 0 mot  

Ida Berg ble valgt inn med flertall   
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Vedlegg 2 

Semesterrapport President 

 
Høstsemesteret har vært veldig spesielt for min egen del. Det har vært hektisk, spennende 
og veldig lærerikt. Å tre inn i et styre hvor alle er helt nye har bydd på utfordringer, og 
læringskurven har for min egen del vært veldig bratt. Likevel er jeg særdeles fornøyd med 
gjennomføringen av aktivitetene vi har hatt så langt. Jeg vil gi ros til hele styret for 
imponerende innsats og evne til å tenke som et team når vi har møtt på utfordringer. Et 
høydepunkt for min egen del i høst er Prosedyrekonkurransen med etterfølgende bankett 
og finalefest. Det varmer hjertet mitt å se at noen av byens beste jurister stiller opp gratis 
slik at vi kan gjennomføre et arrangement med så høyt nivå. Det skal nemlig være kvalitet 
over det ELSA Tromsø gjør! 
 
Dette semesteret har også vist at ELSA Tromsø har en utfordring når det gjelder 
markedsføring og synliggjøring av alle de ulike mulighetene våre medlemmer har til å reise 
ut i Europa som trainè, dra på Summer Law School, reise som delegat for ELSA til blant 
annet FN og dra på ulike internasjonale møter rundt om i Europa. Derfor ser jeg veldig 
frem til å fortsette arbeidet med å videreutvikle organisasjonen fremover, og synliggjøre 
vårt tilbud for alle våre medlemmer! 
 
Mathias Brattli Agaze 
President 
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Semesterrapport – Generalsekretær 
 
Så langt dette semesteret har jeg: 

-  Hatt transition med den tidligere Generalsekretæren.  

- Ledet det praktiske rundt vår delegasjon til landsmøtet. 

- Arrangert rekrutteringsmøte sammen med styret.  

- Arrangert jevnlige styremøter sammen med presidenten.  

- Oppdatert hjemmesiden jevnlig. 

- Deltatt på LM 11.-14.september 2014 i Oslo.  

- Forberedt Generalforsamling 24. november 2014 med innkallelse og ordnet GF-pakken.  

-  Bistått styremedlemmene med å svare på spørsmål  

 
Planen videre er å fortsette det administrative arbeidet med styret i ELSA Tromsø. 
 
John Nilsen 
Generalsekretær 
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Semesterrapport – Vice President for Academic Activites 
 
Dette semesteret har først og fremst gått med til planlegging og gjennomføring av 
prosedyrekonkurransen. Jeg har bistått director for prosedyrekonkurransen med å finne 
veiledere, dommere, faktum samt logistikk rundt hver av de tre rundene. Vi har engasjert 
undergruppemedlemmer til hver runde og fått gode tilbakemeldinger fra både deltakere og 
dommere. Konkurransen har til tider krevd mye arbeid, men har gått omtrent smertefritt, 
tross enkelte utfordringer underveis. Vinnerne av den lokale konkurransen vil delta i den 
nasjonale finalen i februar 2015.  
 
Når det kommer til arbeidslivsdagen har vi i år valgt å starte arbeidet tidligere enn de 
foregående år. Arbeidslivsdagen vil dette undervisningsåret bli avholdt 5. mars 2015. I 
samarbeid med director for arbeidslivsdagen har vi sendt ut invitasjoner til aktørene og 
mottar for tiden påmeldinger per e-post.  
 
Videre har jeg startet opp planleggingen av ELSA Tromsøs nye forhandlingskonkurranse. 
Det viktigste har her vært å få på plass en egen director, samt begynne sponsorletingen. 
Målet er å få gjennomført konkurransen i løpet av januar/februar, slik at vinnerne kan delta 
i den nasjonale finalen i mars. Arbeidet er i oppstartsfasen og vi har sendt ut brev til 
sponsor samt laget en fremdriftsplan for prosessen.  
 
Avslutningsvis vil jeg si at dette har vært et semester med god aktivitet innenfor AA. For å 
styrke samholdet og engasjementet blant undergruppemedlemmene valgte vi å spise pizza 
på Egon som et sosialt arrangement tidlig i høst. Med godt oppmøte og gode 
tilbakemeldinger må dette anses å ha vært svært vellykket.  
 
Jeg ser frem til neste semester og takker resten av styret for samarbeidet hittil.  
 
 
Ingrid Skjelmo 
Vice President for Academic Activities 
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Semesterrapport Vice President for STEP 
 
Dette semesteret har det blitt gjort følgende i STEP:  
 
- Kontaktet en rekke arbeidsgivere 
- Inngått en avtale om traineeship med FEFO.  
- Er i forhandlingsfasen med to andre aktører 
- Vært kontaktperson i en periode for Eda som var trainee på Havrettsenteret 
- Deltatt på LM 
- Arrangert flere stands hvor vi har markedsført traineemuligheten og hatt dialoger med 
studentene. 
- Utarbeidet markedsføringsmateriale sammen med Marketing. 
- Jobbet med nyhetsbrevet som kommer den 16. November 
 
Andrea Jansen 
Vice President for STEP 
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Semesterrapport – Vice President for S&C 
 
 
Gjennomført forelesning i prosedyre og retorikk av stipendiat ved fakultetet – Marius 
Storvik. (Gjennomført – oppmøte: ca. 120 stykker. Serverte boller og kaffe – svært positive 
tilbakemeldinger blant studentene.)  
 
 
Gjennomført studietur til Genéve. Bla. besøk til Geneva Academy of International 
Humanitarian Law and Human Rights, FNs Høykommisær for flyktninger, United Nations 
Office at Geneva, Røde Kors og World Trade Organization.  
 
 
Har hatt sosialt opplegg med ELSA S&C og undergruppemedlemmer 
 
 
Arrangerer skrivekurs med Morten Walløe Tvedt, 18. november. Fokus på teorioppgave og 
praktikum. Bla. trekning av bokpakker, servering av kaffe og boller.  
 
 
Arrangerer ELSA DAY 26. november. Det skal holdes foredrag av Sofie A. E. Høgestøl, 
stipendiat Norsk senter for menneskerettigheter. Skal snakke om internasjonal strafferett 
og menneskerettigheter. 
Foredrag av Cecilie Windspoll, rådgiver og jurist i Klima- og Miljødepartementet. Skal bla. 
snakke om Århuskonvensjonen og miljøinformasjonsloven. Ulike aktører på stand i 
pausen; Redd Barna Tromsø, Jushjelpa, ELSA Tromsø, FN studentene og SAIH.  
 
 
Mathilde Morel Daasvatn 
Vice President for S&C 
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Semesterrapport -Vice President for Marketing 
 
VP Marketing har som hovedansvar å promotere og markedsføre alle arrangementer i regi 
av ELSA Tromsø på lokalt plan og øvrige ELSA-arrangementer på både nasjonalt og 
internasjonalt plan som vedrører studentene ved Det Juridiske Fakultet på UiT.  
 
Jeg har gjennom dette semesteret stått for markedsføringen av alle arrangementene våre 
hittil og har jobbet for å ha gode samarbeid med de øvrige i styret for å formidle 
informasjonen best mulig og i størst mulig utstrekning til alle studentene. Arbeidet har 
bestått av å lage plakater, flyers, brosjyrer, Facebookarrangementer med videre.  
 
Prosedyrekonkurransen 
Jeg har gjennom dette semesteret hatt et tett samarbeid med Vice President for Academic 
Activites, Ingrid og Director for Prosedyrekonkurransen, Sonja, for å promotere samtlige 
runder i prosedyrekonkurransen, samt en fest i forbindelse med dette. Markedsføringen 
besto av plakater og Facebookarrangementer. Det ble også laget omtrent 150 
programblader per runde som vi har utarbeidet i samarbeid.  
 
STEP  
I gjennom et tett samarbeid med Vice President for STEP, Andrea, har det blitt utarbeidet 
nye brosjyrer for STEP. Disse blir delt ut når STEP har stand og i tillegg ligger de på 
forskjellige steder på fakultetet. I tillegg har det blitt laget både plakater og flyers for å 
annonsere at nyhetsbrevet ikke er langt unna. Det er også planlagt et tett samarbeid for å 
markedsføre traineeshipsene på best mulig måte.  Vi har også planlagt å lage nye brosjyrer i 
forbindelse med dette.  
 
Studieturer  
Når det gjelder studieturene har jeg promotert dem i form av plakater og flyers. Director 
for Studieturer, Kristian, har i stor grad tatt seg av Facebookarrangementene selv, jeg har 
bare passet på at vi oppfyller våre forpliktelser med tanke på samarbeidspartnere og 
lignende.  
 
Seminar & Conferences  
Vi har hatt en forelesning i prosedyre og retorikk, denne ble i stor grad promotert ved hjelp 
av Facebook og plakater. Ellers jobber jeg med å markedsføre skrivekurs med Morten 
Walløe Tvedt som avholdes 18. november.  
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ELSA day  
Arbeidet rundt ELSA day og markedsføringen her skjer i form av et samarbeid mellom 
ELSA Oslo, ELSA Bergen, ELSA Tromsø og VP Marketing i landsstyret. Vi skal utarbeide 
felles markedsføringsmateriale som skal fordeles på alle tre lokalgruppene i forkant av 
ELSA day.  
 
I tiden fremover er planen å fortsette å ha et godt samarbeid med resten av styret for å få til 
best mulig markedsføring av de arrangementene ELSA Tromsø tilbyr.  
 
 
 
Martine Brandt 
Vice President for Marketing 
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Semesterrapport for økonomiansvarlig 

 

• I løpet av dette semesteret har mitt verv som økonomiansvarlig bestått i ulike 

oppgaver, bl.a. løpende føring av regnskap og bilag, betaling av regninger og 

refusjoner av utlegg til styremedlemmer. 

 

• Jeg har også sammen med styret jobbet med revisjon av det opprinnelige budsjettet 

for 2014/2015, samt finne ny revisor for styreperioden 2013/2014.  

 

• Fra 11. – 14. september deltok jeg på Landsmøtet i Oslo. Der arbeidet jeg blant 

annet i workshop med de økonomiansvarlige i ELSA Oslo, ELSA Bergen og ELSA 

Norge. Ellers har jeg hjulpet litt til ved arrangering av den lokale 

prosedyrekonkurransen, samt stått på stand for STEP og deltatt på Juice-quiz.  

 

• Resten av semesteret vil i all hovedsak innebære fortløpende regnskapsføring.  

 

 

 

Marit Jørgensen Hauge 

Økonomiansvarlig ELSA Tromsø 
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Semesterrapport ved Director for prosedyrekonkurransen  
 
Jeg har dette semesteret vært befattet med å arrangere den årlige prosedyrekonkurransen 
sammen med VP AA. Konkurransen strakk seg over 3 runder, med innledningsvis åtte lag. 
Avviklingen av arrangementet har gått greit, og vi har ikke hatt noen problemer som vi ikke 
har fått til å løse.  
 
I den innledende fasen av planleggingen var det viktig å finne veiledere og markedsføre 
arrangementet slik at studenter meldte seg på. Videre var det viktig å reservere rom til de 
ulike rundene og å fastsette datoene for disse. Det var også nødvendig å finne dommere. 
Alt dette gikk egentlig veldig greit og vi møtte ikke på de store utfordringene her. De fleste 
vi spurte om hjelp til avviklingen av konkurransen var interessert i å stille opp, eller hadde 
forslag til andre som kunne være interessert. Når det kom til påmeldingen meldte 8 lag seg 
på, så vi fikk akkurat nok deltakere til at rundene kunne avvikles som planlagt. 
Utfordringen vil neste år ligge i det å skape et større engasjement blant studentene for det å 
melde seg på, og her gjerne fokusere på de øvrige avdelingene.  
 
For gjennomføringen av de ulike rundene hadde det stor betydning at vi hadde såpass 
mange undergruppemedlemmer til å hjelpe oss. Rekrutteringsprosessen for nevnte 
medlemmer var derfor viktig, og vi fokuserte på det å skape et engasjement her slik at 
arrangeringen skulle gå litt lettere.  
 
Vi hadde noen problemer underveis med at et lag ikke dukket opp til 2. runde grunnet 
sykdom. Vi ble først gjort oppmerksomme på dette noen timer før avviklingen av runden. 
Vi måtte her konsultere reglementet for konkurransen, og fant ut at den beste løsningen 
derfor var å vurdere de tre lagene som var igjen opp mot hverandre. Dette førte til litt 
misnøye, men det var dessverre ikke noen annen løsning på slikt et sent stadium.  
På selve finaledagen gikk alt som smurt, og man kan egentlig regne dagen som en suksess. 
Deltakere og frivillige virket fornøyde, og dagen endte med en bankett og påfølgende fest.  
 
Sonja Lorentzen 
Director for prosedyrekonkurransen  
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Semesterrapport fra Social Director 
 
Målet for året var å avholde fem quizer, derav to på høstsemesteret. Den ene er avholdt, 
mens jeg er godt i gang med planleggingen av nummer to. Den blir avholdt på ELSA-day 
26. november. Mitt verv var i utgangspunktet knyttet til quizene, men har blitt utvidet til 
«social director» som innebærer et ansvar for å arrangere sosiale arrangementer for styret i 
ELSA Tromsø. Har ikke begynt arbeidet med det.  
 

 
Gard Fornes 
Social Director 
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Director for Arbeidslivsdagen  
 
Denne perioden har jeg og Ingrid Skjelmo hatt 2 planleggingsmøter angående 
arbeidslivsdagen. Har laget fremdriftsplan for når de ulike oppgavene skal være ferdig. 
Mange aktører har vært i kontakt for å få mer informasjon, så har vært aktiv på mail. 
Fredag 7 november sendte vi ut invitasjoner til alle offentlige og private aktører. Etter dette 
har vi besvart og registrert påmeldinger.  
 
Har også vært på de fleste styrer møter, samt møte angående samarbeidet mellom 
Juristforeningen og ELSA Tromsø.  
 
Ida Elisabeth Berg 
Director for Arbeidslivsdagen 
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Semesterrapport Director S&C studieturer 
 
 
I høstsemesteret har jeg sammen med undergruppemedlemmer fra S&C arrangert årets 
korte studietur. Studieturen gikk til Genève, hvor 12 studenter var 3. – 9. november. 
Tilbakemeldingene fra studentene har vært gode i etterkant av turen. Utfyllende evaluering 
gjøres frem mot jul. 
 
Videre har jeg deltatt i planleggingen av ELSA Norges jointtur til Brussel/Luxembourg. 
Her skal det vanligvis være to fra hvert fakultet som deltar i OC (organizing committee). 
Dette lot seg ikke gjøre i år. Jeg innehar ansvaret for reiserute og all transport under turen. 
Planleggingen av turen startet like før landsmøtet i september, og vil pågå frem mot avreise 
i februar 2015. Planleggingen har blitt gjort under landsmøtet, ellers via Facebook, mail og 
Skype. 
 
Jeg har også planlagt og lagt rammene for årets lange studietur til Singapore, januar 2015. 
Turen er fremdeles under planlegging hva gjelder faglig og sosialt program, men 
destinasjon, reiserute og overnatting er før rapporten bestilt og fastsatt. 
 
I det kommende semesteret vil jeg planlegge ferdig og gjennomføre årets store studietur. 
Når turen er avsluttet vil det kun gjenstå etterarbeid i form av regnskap og evaluering. Jeg 
vil derfor i neste semester stille meg tilgjengelig i S&C for andre arbeidsoppgaver, da min 
arbeidsmengde etter januar vil være svært liten. 
 
Jeg har gjennom semesteret deltatt på LM i Oslo (september 2014) og ICM i Bodrum, 
Tyrkia (oktober 2014). 
 
Under planleggingen av Tromsøs to turer har jeg støtt på en rekke problemer og 
utfordringer. Disse tar jeg med meg videre både i evalueringen av semesteret og året, samt 
arbeidet videre.  
 
 
 
Kristian Wangsfjord 
Director S&C studieturer 
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Vedlegg 3  - Regnskap og budsjett 2013/2014 

	  

Budsjett	  
2013/2014	  

Regnskap	  
2013/2014	  

	   	   	  Inntekter	   	  	   	  	  
Sponsorer	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  000.00	   68	  000.00	  
Egenandel	  til	  studietur	   	  	  	  	  	  	  	  140	  000.00	   133	  444.00	  
LM	  Lokalt	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  000.00	   21	  326.97	  
Prosedyrekonkurransen	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  000.00	   5	  389.00	  
Arbeidslivsdagen	  2014	   	  	  	  	  	  	  	  320	  000.00	   340	  000.00	  
Arbeidslivsdagen	  2013	   	  	   46	  000.00	  
Renteinntekter	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  000.00	   3	  774.94	  
Bank/finans	   	  	   600	  
Sum	  inntekter	   	  	  	  	  	  	  	  502	  000.00	   618	  534.91	  
	  	   	  	   	  	  
Utgifter	   	  	   	  	  
Landsmøte	  Lokalt	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  000.00	   69	  324.55	  
Landsmøte	  Eksternt	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  000.00	   34	  941.61	  
Nordisk	  Prosedyrekonkuranse	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  000.00	   50	  000.00	  
Prosedyrekonkurranse	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  000.00	   27	  707.27	  
Arbeidslivsdagen	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  000.00	   38	  306.72	  
Markedsføring	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  000.00	   8	  191.20	  
ELSA	  Norge	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  000.00	   16	  667.00	  
Step	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  000.00	   7	  862.89	  
Studietur	   	  	  	  	  	  	  	  170	  000.00	   162	  548.30	  
ELSA-‐dagen	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  000.00	   2	  758.89	  
Reisestøtte	  til	  int.	  arr.	  for	  ELSA	  Tromsø	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  000.00	   5	  809.53	  
S	  &	  C	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  000.00	   8	  370.43	  
Utgifter	  styremøte	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  000.00	   5	  250.00	  
Rekruttering	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  000.00	   7	  258.95	  
Quiz	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  000.00	   2	  686.91	  
Transition	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  000.00	   3	  329.00	  
Andre	  kostnader	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  000.00	   1	  070.80	  
Finansutgifter	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  000.00	   3	  660.99	  
Sum	  utgifter	   	  	  	  	  	  	  	  503	  000.00	   455	  745.00	  
	  	   	  	   	  	  
Resultat	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐1,000.00	   162	  789.91	  
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Vedlegg 4 – Forslag til revidert budsjett 
 

Forslag	  til	  revidert	  budsjett	  2014/2015	  
	   	   	   	  Inntekter	   Inntekter	  

	   	   	  Hovedsponsor	  (Steenstrup	  Stordrange)	   52000	  
	   	   	  Egenandel	  til	  studietur	   120000	  
	   	   	  LM	  Lokalt	   0	  
	   	   	  Prosedyrekonkurransen	  sponsor	  (Advokatforeningen)	   6000	  
	  Prosedyrekonkuransen	  afterparty	   2000	  
	   	   	  Arbeidslivsdagen	   290000	  
	   	   	  Renteinntekter	   5000	  
	   	   	  Sum	  inntekter	   475000,00	  
	   	   	  

	   	   	   	   	  Utgifter	   Utgifter	  
	   	   	  Landsmøte	  Lokalt	   0	  
	   	   	  Landsmøte	  Eksternt	   50000	  
	   	   	  Nordisk	  Prosedyrekonkuranse	   50000	  
	   	   	  Prosedyrekonkurranse	   35000	  
	   	   	  Arbeidslivsdagen	   50000	  
	   	   	  Markedsføring	   10000	  
	   	   	  ELSA	  Norge	   15000	  
	   	   	  STEP	   15000	   øke	  denne	  med	  5000,-‐	  

	  Studietur	   150000	  
	   	   	  ELSA-‐dagen	   5000	  
	   	   	  Reisestøtte	  til	  int.	  arr.	  for	  ELSA	  Tromsø	   15000	   øke	  med	  5000,-‐	  

	  S	  &	  C	   30000	   øke	  denne	  med	  5000,-‐	  
	  Utgifter	  styremøte	   5000	  

	   	   	  Rekruttering	   7000	   senke	  med	  3000,-‐	  
	  Quiz	   5000	  

	   	   	  Transition	   5000	  
	   	   	  

Andre	  kostnader	   5000	  
	   	   	  

Revisor	  NY	  post	   1000	  
	  Finansutgifter	   3000	  
	   	   	  Forhandlingskonkurranse	   10000	   Ny	  post	  	  

Sum	  utgifter	   466000	  
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Resultat	   9000,00	  
	   	   	   


