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Innkalling til Generalforsamling 

Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens § 7. 

Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. november kl. 14.30. i Auditorium 2 

På Generalforsamlingen får dere innsyn i semesterrapportene, og økonomiansvarlig vil legge frem 
revidert budsjett for styreperioden og foreløpig 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 
Generalforsamlingen, jf. vedtektens § 9. 

Det er bare å ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål. Henvendelser rettes til 
secgen.tromso@elsa.no. 

Med vennlig hilsen Styret i ELSA Tromsø 2015/2016 
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Bestemmelser i vedtektene som omhandler generalforsamlingen 
 

§ 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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§ 24 Revisor 

Generalforsamlingen velger revisor for ELSA Tromsø. Styremedlem kan ikke velges til revisor. 

Revisor skal i forbindelse med revisjon av regnskapene for ELSA Tromsø gjennomgå og kontrollere: 

· regnskap, 

· bilag, 

· kassabeholdning, 

· kontoutskrifter, 

· styrevedtak vedrørende økonomiske disposisjoner, og 

· budsjett for regnskapsperioden. 

Annet materiale av betydning for revisjonen skal forelegges revisor på oppfordring. Alt materiale bør 
stilles til revisors disposisjon minst tre uker før avholdelse av generalforsamlingen. 

Revisor skal legge frem en skriftlig revisjonsrapport for generalforsamlingen. Revisor har rett til å 
kontrollere regnskapsføringen i løpet av regnskapsperioden. 
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Dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 

3. Godkjenning av referat fra forrige avholde generalforsamling – notat 1 

4. Gjennomgang av semesterrapporter og presentasjoner av fremtidsplaner – notat 2 

5. Gjennomgang av regnskap 2014/2015 – notat 3 

6. Revisors beretning 

7. Godkjenning av regnskap 2014/2015  

8. Presentasjon av foreløpig regnskap 2015/2016 – notat 4 

9. Forslag til revidert budsjett – notat 5 

10. Forslag til vedtektsendringer – notat 6 

11. Valg av revisor 

12. Eventuelt 
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Notat 1 
 
Referat – Generalforsamling ELSA Tromsø 8. April 2015 
 
Deltakende fra styret: Mathias, John, Martine, Alex, Andrea, Marit, Ingrid og Kristian 
Deltakende medlemmer: 38 med styre 

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden 
Innkalling – Enstemmig godkjent 
Dagsorden – Enstemmig godkjent 
 

2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 
Mathias – Ordstyrer 
John – Referent 
Tellekorps – Marit, Ingrid og Håvard 
 

3. Referat fra forrige avholdte generalforsamling (vedlegg 1) 
Enstemmig godkjent 
 

4. Semesterrapporter (vedlegg 2) 
De respektive styremedlemmene som var tilstede på generalforsamlingen redegjorde for sine 
semesterrapporter. 
 
Svar på spørsmål etter redegjørelsen 
 
Spm: Hvordan fungerer samarbeidet med Steenstrup Stordrange? 
Vi har enda SS som hovedsponsor, avtalen ble automatisk fornyet. Noe tendens til at avtalen ikke er så 
god for vår del. Evt. Gå inn i forhandlinger med SS eller finne noen nye. 
Vi har prøvd å gjennomføre manuduksjoner med SS, men det har vært dårlig tilbakemelding. 
 
 

5. Revisors beretning (vises på skjerm) 
Regnskapet har vært litt ”kronglete”. Det har vært vanskelig å lese noe ut av det, og vanskelig å 
undersøke om det er gjort underslag. 
Foreslås at vi får et ordentlig regnskapsprogram. – Fiken 
 
Kommentar 
Nåværende økonomiansvarlig er enig i at vi bør få et regnskapsprogram. 
Tar til etterretning revisors beretning 
 
 

6. Oppdatert regnskap og budsjett 2014/2015 (vises på skjerm) 
Regnskap og budsjett lagt frem for generalforsamlingen. 
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7. Forslag til nytt budsjett 2015/2016 (vises på skjerm) 

Økonomiansvarlig la frem forslag til nytt budsjett. Redegjorde for økninger og kutt i budsjettpostene. 
Har økt posten for forhandlingskonkurransen til 15000,- 
 

8. Valg av revisor  
Har ikke valgt ny revisor, lar neste styre velge revisor. 
 

9. Valg av nytt styre  
President – Alex Jægersen 
Enstemmig valgt. 
 
AA – Mathias Agaze 
30 for, 2 mot, 5 avholden, 1 mangelfull stemme 
 
S&C – Martine Brandt 
Enstemmig valgt. 
 
STEP – Arthana Asokumar 
Enstemmig valgt. 
 
Marketing – Nikolai Lyngnes 
Enstemmig valgt. 
 
Økonomi – Fredrik Sve 
Enstemmig valgt. 
 
Generalsekretær – John Nilsen 
Enstemmig valgt. 
 
Directors: 
Prosedyrekonkurransen – Benedicte Kjærran 
Enstemmig valgt. 
 
 
Forhandlingskonkurransen – Stine Høgden 
 
To nominasjoner: 
Jens Finanger og Stine Høgden 
 
29 – Stine 
6 – Jens 
1 avholden 
 
Totalt: 34 grunnet noen har gått 
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ALD – Ingerid Bauger 
Enstemmig valgt. 
 
Social – Jens Finanger 
Enstemmig valgt. 
 
Studietur – Guro Tande 
Enstemmig valgt. 
 
Møte heves.  
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Notat 2 

Semesterrapporter – høst 2015 

 

President 

Dette har vært en høst med høyt aktivitetsnivå. Styret består i år av mye friskt blod, men vi har også 
flere personer med lengre fartstid i organisasjonen. Dette har vist seg å være en god sammensetning av 
rutine og nye ideer.Hvilket har bidratt til at vi har kunnet bygge videre på den gode strukturen og 
fundamentet som er dannet over mange år. 

S&C har i høst arrangert flere faglig relevante foredrag og det er flere som planlegges i tiden som 
kommer. Videre har det blitt arrangert en studietur til Haag og Amsterdam som ble en faglig suksess og 
det var inspirerende å se antallet som ønsket å reise på studieturen til New York etter nyttår. 

AA har som tidligere år arrangert Prosedyrekonkurransen denne høsten. Etter tre spennende runder 
kom dommerne frem til det beste laget som i februar skal representere Tromsø i ELSA Norges 
Prosedyrekonkurranse. Vi ønsker laget lykke til og håper at seieren går til Tromsø i år. Videre er også 
arbeidet med Arbeidslivsdagen 2016 og Forhandlingskonkurransen i gang. Resultatene av dette arbeidet 
vil vi få se etter nyttår, det virker lovende! 

STEP har denne høsten hatt en trainee hos FeFo. Det ble gjort en stor jobb i forkant av vår 
styreperiode for å legge til rette for traineen, og vår VP STEP har gjort en god jobb med å følge både 
han og arbeidsgiveren opp. Ellers har arbeidet vært jevnt gjennom høsten og nå er søknadsprosessen for 
vårens traineestillinger åpnet. Det blir spennende å se søkertallene fra Tromsø og ikke minst om noen 
er så heldige å få positive svar. 

I september arrangerte vi landsmøtet til ELSA Norge. Vi hadde da besøk av representanter fra ELSA i 
Oslo, Bergen og Landsstyret. Da var det over 50 personer som i løpet 4 dager utvekslet ideer, planla 
videre arbeid og knyttet bånd mellom fakultetene. ELSA Tromsø var svært fornøyde med dagene og ser 
frem til neste landsmøte som er i Oslo i mars 2016. 

ELSA Tromsø har denne høsten også vært representert ved flere internasjonale møter. Vår VP 
Marketing deltok på Supporting Area Meeting i Praha, seks styremedlemmer deltok på International 
Council Meeting i Batumi, Georgia og to styremedlemmer deltok på Nordic Officers Meeting i 
Bergen. Dette er en betydelig økning fra tidligere år og det er positivt å se at ELSA Tromsø knyttes 
nærmere resten av nettverket i Europa. 
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I korte trekk har mine arbeidsoppgaver vært: 

* Forberede og lede styremøter 

* Bidra til forberedelsen av Landsmøtet i Tromsø 

* Deltatt på Landsmøtet i Tromsø 

* Bidra til å arrangere rekruteringsmøte sammen med styret 

* Holde medarbeidersamtaler med styremedlemmer 

* Deltatt på ICM Batumi 

* Holdt kontakten med de andre presidentene i Norge 

* Etablert en god kontakt med sponsorer og opprettholdt en løpende dialog 

 

Jeg ser frem til neste semester og takker resten av styret for samarbeidet hittil. 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Jægersen 
President 
ELSA Tromsø 
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Secretary General  

Det nye styret består både av nye medlemmer men også gamle. Dette har vi opplevd som godt, da det 
både bidrar til kontinuitet men også til nye og friske ideer. 

Generalsekretærens verv er en del av ELSA Tromsøs administrasjon og er en del av ”supporting area”. 
Dette betyr i praksis at en har et noe annerledes verv enn ”key areas” herunder AA, S&C og STEP, 
hvor vervet sec.gen går mer ut på å bistå de øvrige i styret.  

Dette semesteret har jeg bistått med arrangeringen av rekrutteringsmøtet med styret, arrangert 
styremøter sammen med president, oppdatert hjemmesiden samt tatt bilder av styret, bidratt til 
arrangering av landsmøtet i Tromsø samt deltatt på Landsmøtet i Tromsø, Deltatt på Nordic Officers 
Meeting i Bergen og forberedt Generalforsamling 26. november 2015 med innkallelse og gf-pakken. 

På landsmøtet diskuterte generalsekretærene hvordan vi kan bidra til økt aktivitet innad i lokalgruppene 
samt alumni register. I tillegg hadde vi workshops med marketing om vårt medlemsblad. 

Under Nordic Officers Meeting, som forøvrig er et møte mellom de nordisk land som skal omhandle 
erfaringsutveksling, diskuterte vi blant annet utfordringer, samarbeid og ICM. 

Avslutningsvis har jeg bistått styret med spørsmål, bistått med arrangering av styremøter og arrangert 
generalforsamlingen, høst 2015.  

Resten av semesteret kommer jeg til å konsentrere meg om å legge til rette for større samhold hos 
medlemmene samt jobbe videre med transitionmappen for neste Secretary General.  

Jeg har i tillegg veldig lyst å få til en hyttetur eller en ”sosial” hendelse for medlemmene. Årsaken til 
dette vil være å gi medlemmene større innsikt om hva ELSA handler om.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Nilsen  
Secretary General 
ELSA Tromsø 
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Treasurer  
 
Generelt 
Dette semesteret har oppgaven min vært å ha økonomiskkontroll over ELSA Tromsø. Dette har blitt 
gjort ved å sette seg inn i regler gjeldende merverdiavgift, bokføring og regnskap. Videre har jeg ført 
løpende regnskap og bilag, betaling av regninger og refusjon av utlegg. 
 
Som økonomiansvarlig har jeg også bidratt på diverse arrangement i ELSA Tromsø. 
 
Fiken 
Vi i ELSA Tromsø har vedtatt å innføre elektronisk regnskapsføring. Dette vil skje etter nyttår, og 
derfor har jeg brukt en del tid til å sette meg inn i systemet. Hvordan det fungerer og positive og 
negative sider ved programmet Fiken. 
 
Landsmøtet 
Tromsø arrangerte landsmøtet dette semesteret. Noe som tok svært mye tid starten av semesteret. 
Landsmøtet bestod for det meste av workshops med de økonomiansvarlige fra de ulike lokalgruppene. 
 
NOM 
Jeg har også deltatt på Nordic Officer Meeting i Bergen. Noe som er en et møte mellom de ulike 
styrene i Norden – der vi diskuterer blant annet bedre samarbeid, utveksler erfaringer og saker 
vedrørende ICM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Astad Sve 
Treasurer  
ELSA Tromsø 
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Vice President for Marketing  
 

Som Vice President for Marketing er min overordnede oppgave å sørge for at organisasjonen og våre 

arrangementer er godt promotert på Det juridiske fakultet. Dette gjelder både våre lokale, nasjonale og 

internasjonale arrangementer. Så langt er jeg svært fornøyd med oppmøtet og engasjementet rundt våre 

aktiviteter. 

Jeg har dette semesteret stått for markedsføringen av alle arrangementer i regi av ELSA ved 

Det juridiske fakultet. Sammen med resten av styret har jeg arbeidet for å formidle mulighetene vi 

tilbyr på en best mulig måte, og i størst mulig utstrekning. 

 

Forberedelsene til semesterstart begynte allerede i juli, med utarbeidelsen av nytt generelt 

promoteringsmaterial. Jeg produserte en ny flyer med en enkel og grei innføring i hva ELSA er. 

Flyeren inneholdt også en invitasjon til ELSAs informasjonsmøte. Oppmøtet gikk over all forventing, 

med nærmere 120 deltagere. 

 

Prosedyrekonkurransen 

Prosedyrekonkurransen er en av ELSA Tromsøs flaggskipprosjekter, og krever en del promotering fra 

start til slutt. I år ble det laget et felles arrangement på Facebook for alle rundene. Dette var for å 

redusere spam for våre medlemmer, og for å sikre at alle fikk informasjon om når neste runde fant sted. 

Strategien har fungert fint og oppmøtet til hver rundene har generelt vært høyt. Påmelding til 

konkurransen fikk også mye oppmerksomhet, og åtte lag var påmeldt innen kort tid. 

I tillegg har det blitt utarbeidet et programblad til hver runde. 

 

Seminar & Conferences 

I august ble det holdt to forelesninger med Morten Walløe Tvedt som primært ble promotert ved hjelp 

av Facebook og personlig oppmøte etter forelesning. Begge forelesningene fant sted samme dag, og 

hadde godt oppmøte. 

En uke før første runde i prosedyrekonkurranse ble det holdt et foredrag i prosedyreteknikk som ble 

promotert ved et separat arrangement på Faecbook. Det kom anslagsvis 70 personer på foredraget. 

 



 

Albania • Austria • Azerbaijan • Belarus • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Cyprus • Czech Republic • Denmark • Estonia • Finland • France • Georgia • 
Germany • Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Malta • Montenegro • The Netherlands • Norway • Poland • Portugal • Republic of 

Macedonia • Romania • Serbia • Slovak Republic • Slovenia • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom 

 

15 

 

STEP 

STEP har fått produsert to ulike flyers dette semesteret. Den ene er rettet mot potensielle arbeidsgivere, 

mens den andre retter seg mot studentene. I tillegg har STEP fått seg en ny roll-up som står i stil til det 

nye promoteringsmaterialet. I skrivende stund er jeg i full gang med å promotere STEP og alle de 

fantastiske muligheten som finnes. Semesterets cycle inneholder intet mindre enn 176 traineeships i 27 

land. Promoteringen vil fortsette på facebook og rundt på fakultetet frem til søknadsfristen 6. 

desember. 

 

Studieturer 

Begge studieturene har blitt promotert ved hjelp av facebook og plakater på fakultetet. Her har 

responsen vært enorm. Begge studieturene ble raskt fylt opp. Selve påmeldingen har blitt gjort via 

Google Forms, noe som har gjort det enklere å melde seg på. 

 

Landsmøtet 

I forbindelse med landsmøtet utarbeidet jeg et informasjonsheftet til deltagerne fra Bergen og Oslo. 

Jeg sto også for bestilling av hettegensere med trykk til styret og directors. 

 

Supporting Area Meeting 

September startet med seks produktive dager på Supporting Area Meeting (SAM) i Praha. Her møtte 

jeg representanter fra hele ELSA-nettverket og deltok på spennende og markedsføringsrelaterte 

workshops. 

 

International Council Meeting 

18.-25. Oktober deltok jeg sammen med fem andre fra styret i ELSA Tromsø på ELSAs International 

Council Meeting (ICM) i Batumi, Georgia. ICM er det høyeste beslutningsorganet i ELSA og er et 

viktig forum for å dele idéer og erfaring med andre i nettverket. Uken besto av lange dager med 

workshops for de ulike områdene i organisasjonen. Jeg deltok på marketing workshop sammen med 

blant annet to de deltagere fra ELSA Bergen. Vi hadde flere fruktbare diskusjoner om hvilken retting 

markedsføringen i organisasjonen bør gå. 
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ELSA International Team 

I tillegg til mitt arbeid med promoteringen i ELSA Tromsø ble jeg 31. august utnevnt til ELSAs 

International Team. Her jobber jeg tett sammen med Vice President for Marketing i ELSA 

Interational, Dagne Sabockyte, med promoteringen av organisasjonen på et internasjonal plan. Til nå 

har jeg primært arbeidet med å gi STEP et ansiktsløft med nytt promoteringsmaterial, som er blitt 

sendt ut til hele nettverket. Arbeidet videre involverer å utvikle en ny og forbedret corporate identity. 

 

Dette semesteret har vært svært innholdsrikt, og jeg ser frem til nye utfordringer neste semester. Mitt 

mål er å gjøre ELSA til den best promoterte og mest synlige studentorganisasjonen ved Det juridiske 

fakultet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolai Karleif Lyngnes 
Vice President for Marketing 
ELSA Tromsø 
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Vice President for Academic Activities  
 
Dette semesteret har i all hovedsak gått til planlegging og gjennomføring av prosedyrekonkurransen. 

Jeg har bistått Benedicte Kjærran som er director for prosedyrekonkurransen med planleggingen og 

gjennomføringen av konkurransen. Oppgavene har bestått i å finne veiledere, dommere, faktumskrivere 

og generell logistikk rundt hver av de tre rundene. Under hver runde har vi fått hjelp hos aktive 

medlemmer som har gjort det mulig å gjennomføre arbeidet. Til tider at arbeidet vært svært 

tidkrevende, men arrangementet gikk tilnærmet knirkefritt. Etter den ene runden fikk vi inn en klage 

fra et av deltakerlagene. Klagen ble behandlet av styret og er nå avsluttet. Vinnerne av konkurransen vil 

delta i den nasjonale finalen på nyåret i Oslo. 

 

Når det gjelder arbeidslivsdagen har det i år blitt gjort noen endringer i forhold til i fjor. Arrangementet 

vil finne sted 22. januar. Director for arbeidslivsdagen Ingerid Bauger har hatt hovedansvaret for 

planleggingen, så mitt ansvar har vært å følge opp arbeidet og hjelpe til ved eventuelle utfordringer. Det 

er sendt ut påmelding til alle aktuelle aktører og vi ser frem til et flott arrangement i januar. 

 

Videre har jeg også sammen med Stine Marie Høgden, director for forhandlingskonkurransen startet 

planleggingen av av forhandlingskonkurransen. Vi har vært i møter med ansatte på fakultetet som vil 

bistå oss i gjennomføringen. Noe vi er veldig takknemlig for at de kan. Konkurransen vil finne sted i 

starten av februar og vi håper at mange vil melde seg på- 

 

Avslutningsvis vil jeg takke alle directors under AA som jeg har samarbeidet med. Jeg føler at det tar 

arbeidet veldig seriøst, og legger mye tid og ressurser i vervet sitt. Det er noe jeg setter veldig pris på, og 

det gjør arbeidet mitt mye lettere. Jeg ser frem til neste semester med mange spennende aktiviteter på 

planen! 

 
 
 
Mathias Brattli Agaze 
Vice President for Academic Activities 
ELSA Tromsø 
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Vice President Seminars & Conferences 
 
28. august 2015 
Forelesning ved Morten Walløe Tvedt: ”Å skrive juss til eksamen” 
Arrangementet ble avholdt i rettssalen og det var omtrent 90-100 stykker tilstede. Det ble servert kaffe 
og boller. I forbindelse med arrangementet fikk jeg en avtale med Akademika Tromsø om tilbud på 
boken ”Å skrive analyse- og masteroppgaver”. 
 
28. august 2015 
Forelesning ved Morten Walløe Tvedt om rettskildebruk, særlig i forvaltningsretten. Arrangementet ble 
avholdt i rettssalen og det var mellom 80-90 stykker tilstede. Det ble servert kaffe og boller. 
 
17. september 2015 
Forelesning ved Marius Storvik i prosedyre og retorikk. Arrangementet ble avholdt i rettssalen og 
oppmøte lå på rundt 70 stykker. Siden forelesningen var på 45 minutter ble det kun servert kaffe. Det 
ble i tillegg loddet ut en bok i prosedyreteknikk til en heldig vinner. 
 
Det har vært gode tilbakemeldinger på forelesningene og studentene virker fornøyde. Jeg har forsøkt å 
legge forelesningene slik at de ikke krasjer med undervisningen på de ulike avdelingene. Ellers er jeg 
fornøyd med oppslutningen på arrangementene så langt og håper det fortsetter slik. 
 
27. november 2015 
Det vil bli avholdt informasjonsmøte om de internasjonale mulighetene ELSA tilbyr alle jusstudenter 
27. november. Det vil blant annet komme representanter fra Karrieresenteret som skal fortelle om 
hvordan man skal skrive motivasjonsbrev og representanter fra styret skal fortelle om internasjonale 
arrangementer. 
 
Utover dette har Linnéa Karlberg blitt leder for seminar- og aktueltgruppen (arrangementsgruppen) og 
Birgitte Hermansen har blitt prosjektleder for Legal English. 
 
Vårsemesteret er under planlegging, og det eneste jeg kan si sikkert er at det vil bli avholdt Legal 
English-kurs. Jeg ser fram til å fortsette arbeidet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martine Brandt 
Vice President for Seminars & Conferences 
ELSA Tromsø 
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Vice President for Student Trainee Exchange Programme  
 
Som Vice President for STEP er min primære oppgave å opprette traineeships i Nord- Norge og 

promotere internasjonale traineeships til studentene ved UIT. Videre er det mitt ansvar å ta godt imot 

traineer som kommer Nord-Norge, ved å ordne det praktiske ved oppholdet, inkludere dem i Elsa-

aktiviteter og vise Norges kulturelle side. 

 

Trainee 

Semesteret startet opp med at jeg inviterte traineen Christopher Husum som jobber hos FeFo i Vadsø, 

til Tromsø. Styret i Elsa Tromsø inviterte han til en velkomstmiddag og viste han hva juss-festene i 

Tromsø har å by på. Videre besøkte vi Polaria og tok en tur opp til Fløya. Helgen var en suksess. 

 

I senere tid har jeg hatt løpende kontakt med både traineen og FeFo, for å sørge for at alt går som det 

skal. 

 

Job Hunting 

Ved starten av året opprett jeg en stilling som ” Job Hunting-ansvarlig”, som har ansvar for loggføring 

av hvilke arbeidsgivere vi kontakter, samt hva slags tilbakemeldinger vi får av aktørene vi kontakter. 

 

Videre har jeg og flere aktive medlemmer tatt kontakt med ulike arbeidsgivere og fulgt opp aktørene 

med telefonsamtaler. Det er ikke blitt inngått noen avtaler om traineeship i dette semesteret, men FeFo 

er interessert i en ny trainee i 2016. 

 

Student Hunting 

STEP har stått på stand i to runder av Prosedyrekonkurransen. Vi har delt ut flyers for å informere om 

våre internasjonale traineeshipmuligheter og aktive medlemmer har bakt boller og kake til begge 

rundene. 
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Nyhetsbrevet vårt med alle våre 176 traineeships kom ut 9.november. Vi har jobbet med å håndplukke 

hvilke traineeships som egnet til å promotere på UIT og oversette dem til Norsk. Videre skal vi stå på 

stand med alle traineeshipene tilgjengelig og besvare spørsmål. 

 

Videre har STEP et samarbeid med S&C i år som går ut på å arrangere et informasjonsmøte som heter 

”Go International”. Formålet med arrangementet er å informere studentene ved UIT om alle de 

internasjonale mulighetene ELSA har å tilby. Vi har blant annet invitert to fra Karrieresenteret som skal 

snakke om hvordan 

man skriver gode motivasjonsbrev. I tillegg skal vi informere om våre Elsa Law Schools, delegations og 

internasjonale prosedyrekonkurranser. 

 

Landsmøte i Tromsø 

Elsa Tromsø arrangerte landsmøte i høst. Vi hadde fruktbare diskusjoner og lærerike workshops, 

sammen med de andre lokalgruppene. 

 

International Council Meeting 

I oktober deltok jeg og flere andre fra styret på ICM i Batumi, Georgia. Jeg deltok på STEP- workshop, 

hvor vi hadde diskusjoner om hvordan vi kan utvikle STEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arthana Asokumar 
Vice President for Student Trainee Exchange Programme 
ELSA Tromsø 
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Director for Arbeidslivsdagen 
 

Arbeidet med Arbeidslivsdagen 2016 begynte tidlig på høstsemesteret. Etter erfaringer fra fjorårets 

arrangører har vi forsøkt å være tidlig ute med planlegging, slik at det i mindre grad vil oppstå praktiske 

utfordringer. Etter at dato for ALD ble fastsatt, booket vi Solhallen, auditorium 2 og seminarrom, slik 

at dette var klart før noe annet. Invitasjon til aktørene ble sendt ut i midten av oktober og arbeidet i 

ettertid har hovedsakelig bestått av å ha løpende kontakt med de disse.  

 

Videre har det blitt innhentet redaksjonelt innhold og annonser til programbladet. Fremover skal det 

utarbeides program med tidspunkt for bedriftspresentasjoner samt oversikt over intervjurom og stands. 

Det skal i tillegg utarbeides en nøye kjøreplan for andre praktiske oppgaver, i forkant av arrangementet 

og på selve dagen. Det gjenstår også planlegging av minglefest og en idémyldring på hvordan vi kan få 

flere studenter til å dra på bedriftspresentasjonene som aktørene holder.    

 

Foruten planleggingen av selve ALD har jeg deltatt på LM som ble arrangert i Tromsø i september. Det 

var en svært positiv opplevelse å få innsikt i hvordan ELSA Oslo og ELSA Bergen gjennomfører deres 

arrangementer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingerid Prestmoen Bauger 
Director for Arbeidslivsdagen   
ELSA Tromsø 
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Director for Forhandlingskonkurransen 
 
I høstsemesteret har jeg startet planleggingen av Forhandlingskonkurransen som skal avholdes i februar 

2016. Jeg har sammen med Vice President for Academic Activities, Mathias Brattli Agaze, hatt et møte 

sammen med Anna Nylund, professor ved Det juridiske fakultet. Hun har bidratt under planleggingen 

og gjennomføringen av ELSA Tromsøs første forhandlingskonkurranse som ble avholdt på 

vårsemesteret. Hun er en stor ressurs på fakultetet når det gjelder forhandlinger, og har sagt seg villig til 

fortsette samarbeidet med ELSA Tromsø. Dette er vi veldig takknemlige for. 

 

Videre har jeg laget en framdriftsplan for konkurransen, og satt av datoene for når de ulike rundene skal 

foregå. 1. runde skal foregå 8. februar, 2. runde 11. februar og 3. runde 19. februar. Konkurransen 

innledes med åtte lag bestående av to personer på hvert lag. For hver runde skal to og to lag møte 

hverandre og forhandle seg fram til en avtale. Vinnerne av ELSA Tromsøs forhandlingskonkurranse går 

videre til ELSA Norges nasjonale forhandlingskonkurranse som avholdes i Oslo mars 2016. 

 

Det sees på som en nødvendighet å engasjere undergruppemedlemmer som ønsker å bidra i videre 

planlegging og gjennomføring av konkurransen. Det som gjenstår av arbeid er blant annet rekruttering 

av lag, markedsføring, kontakte personer som kan være dommere og selve gjennomføringen av de ulike 

rundene. 

 

I tillegg har jeg dette semesteret deltatt på National Council Meeting (NCM) (september 2015) i 

Tromsø, og International Council Meeting (ICM) (oktober 2015) i Batumi, Georgia. På NCM deltok 

jeg i Academic Activities Workshop sammen med deltakere fra ELSA Tromsø, Bergen og Oslo. I 

ettertid har jeg hatt kontakt med director for Forhandlingskonkurransen i ELSA Oslo. 

 

Erfaringsutveksling og idémyldring er absolutt en av de store fordelene med ELSA nettverket. På ICM 

fikk jeg muligheten til å være sekretær på Academic Activities Workshop – noe som gjorde at jeg lærte 

mer om ELSA, og spesielt Academic Activites. 
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Videre har jeg deltatt på styremøter og bistått styret der det har vært nødvendig. I tillegg har jeg bidratt 

på ELSA Tromsøs arrangementer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stine Marie Høgden  
Director for Forhandlingskonkurransen 
ELSA Tromsø 
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Director for prosedyrekonkurransen 
 
Jeg har vært ansvarlig for å arrangere prosedyrekonkurransen for høsten 2015 sammen med VP AA, 

Mathias Agaze. Konkurransen gikk over tre runder, med innledningsvis åtte lag. Konkurransen gikk 

over tre runder i løpet av høsten. Avviklingen av konkurransen har gått fint, og vi har ikke møtt på 

noen problemer vi ikke har klart å løse. 

 

Vi startet med å lage en oversiktsplan og fordele arbeidsoppgaver. Markedsføring for påmeldingen og å 

finne frivillige var første prioritering. Vi begynte å finne veiledere og dommere samt å reservere rom til 

de ulike rundene. Selv om interessen var stor fra både næringslivet og fakultetsansatte oppstod det noen 

små problemer ved at ikke like mange som ønsket å bidra hadde anledning. Noen veiledere måtte 

trekke seg i sisten liten, som gav de nye litt kort svarfrist. Det ordnet seg før konkurransen startet slik at 

alle fikk veiledere og vi fikk dommere til alle rundene. Vi promoterte konkurransen på Facebook, og 

åtte lag meldte seg på til sammen, fra første til tredje avdeling. 

Gjennomføringen av de ulike rundene gikk for det meste greit. Vi hadde flinke medlemmer som hjalp 

oss med avviklingen av de ulike rundene, i tillegg til at alle fra styret bidro. Vi hadde et infomøte helt i 

begynnelsen av semesteret for å engasjere medlemmer til å bidra. Finalen ble noe forsinket etter 

misforståelser ved roombookingen, men vi tok tiden igjen i løpet av konkurransen. Utenom det gikk 

finalen strålende, både deltakere og frivillige virket fornøyde. Dagen endte med en bankett og 

påfølgende fest på Compagniet. 

 

Det ble i starten av konkurransen reist noen spørsmål rundt reglementet, slik at vi har funnet det 

nødvendig å utfylle det til neste år. Vi mottok også en klage på dommernes avgjørelse, klagen ble 

behandlet av styret og løst på en god måte.  
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Planleggingen av neste års konkurranse vil starte allerede på våren slik at det blir mulig å engasjere flere 

medlemmer ved at de kan bidra mer i planleggingen. I tillegg vil det være mulig å starte promoteringen 

av konkurransen tidligere, samt gi veiledere og dommere lengre svarfrist som kan gjøre at flere har 

anledning til å bidra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Benedicte Kjærran 
Director for prosedyrekonkurransen 
ELSA Tromsø 
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Director for Studietur  
 

I høstsemesteret har jeg sammen med undergruppemedlemmer fra S&C arrangert årets korte studietur. 

Studieturen gikk til Haag og Amsterdam, hvor 12 studenter var 2. – 8. november. Tilbakemeldingene 

fra studentene har vært gode i etterkant av turen. Utfyllende evaluering gjøres frem mot jul. 

 

Jeg har også planlagt og lagt rammene for årets lange studietur til New York, januar 2015. Turen er 

fremdeles under planlegging hva gjelder faglig og sosialt program, men destinasjon, reiserute og 

overnatting 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guro Tande 
Director for Studieturer 
ELSA Tromsø 
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Social Director  
 
 
Dette semesteret har oppgavene mine vært å avholde sosiale arrangementer for ELSA Tromsø. 

Oppgavene har bestått av planlegging av det sosiale programmet til landsmøtet og å arrangere vors for 

undergruppemedlemmene. Videre er jeg i gang med å arrangere quiz-aften, som skal avholdes 26. 

November i Bazinga. 

 

I vervet har jeg fått gode kontakter hos flere av aktørene i Tromsøs utelivsbransje. Jeg har også fått vært 

med på mye gøy og moro. Til sist har jeg kunnet styrt og delegert arbeidsoppgaver og ansvar til 

undergruppemedlemmene mine, som for øvrig har gjort en formidabel jobb så langt. 

 

Samarbeid har vært en viktig del av jobben. Jeg har samarbeidet innad med Director for 

Prosedyrekonkurransen, ved arrangeringen av festen i anledning prosedyrefinalen, og utad med 

Juristforeningen, ved arrangering av jus-fest i anledning ELSAs landsmøte. 

 

Videre har jeg arbeidet med Vice President for Academic Activities, Mathias Agaze, som har vært min 

overordnede. Likevel har mine oppgaver rettet seg mot hele ELSA. Dette har gjort at det har vært 

usikkerhet innad i ELSA-styre om AA er den rette avdelingen å plassere Social-vervet. Saken er ikke 

fullstendig avklart enda, men har nok ingen stor praktisk betydning for oppgavene som Social Director. 

 

Semesteret har vært hektisk og utfordrende, men samtidig gøy og spennende. Nå ser jeg frem til 

semesterslutt og arrangementene som skal avholdes neste semester. 

 
 
 
 
 
Jens F. Finanger 
Social Director 
ELSA Tromsø 
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Notat 3 - Regnskap 2014/2015 

	 	Inntekter	 Regnskap	2014-2015	
Hovedsponsor	(Steenstrup	Stordrange)	 	52	000,00		
Prosedyrekonkurransen	sponsor		 	6	000,00		
Prosedyrekonkuransen	afterparty	 	11	030,00		
Arbeidslivsdagen	 	322	500,00		
Renteinntekter	 	10	424,64		
Sum	inntekter	 	401	954,64		

	  Utgifter	 		
Landsmøte	Lokalt	 	-				
Landsmøte	Eksternt	 	73	343,70		
Nordisk	Prosedyrekonkuranse	 	50	000,00		
Prosedyrekonkurranse	 	36	070,60		
Arbeidslivsdagen	 	34	637,00		
Markedsføring	 	4	321,40		
ELSA	Norge	 	15	000,00		
STEP	 	11	513,59		
Studietur	 	159	900,19		
ELSA-dagen	 	6	212,12		
Reisestøtte	til	int.	arr.	for	ELSA	Tromsø	 	23	889,39		
S	&	C	 	11	337,86		
Utgifter	styremøte	 	7	560,00		
Rekruttering	 	11	646,90		
Social	(Quiz)	 	2	481,00		
Transition	 	3	072,00		
Andre	kostnader	 	47	467,86		
Revisor	NY	post	 	Se	andre	kostnader		
Finansutgifter	 	2	117,63		
Forhandlingskonkurransen	 	Se	andre	kostnader		
Sum	utgifter	 	500	571,24		

	
		

Resultat	 -98	616,60		
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Notat 4 - Foreløpig regnskap 2015/2016 
	Innbetalinger	 Innbetalinger	
Hovedsponsor	(Steenstrup	Stordrange)	 0	
Egenandel	til	studietur	 48000	
LM	Lokalt	 55426,4	
Prosedyrekonkurransen	sponsor		 6000	
Prosedyrekonkuransen	afterparty	 0	
Arbeidslivsdagen	 0	
Egenandel	internasjonale	møter	 8223	
Renteinntekter	 0	
Sum	inntekter	 117649,40	
	  Utgifter	 Utgifter	
Landsmøte	Lokalt	 109777,41	
Landsmøte	Eksternt	 0	
Nordisk	Prosedyrekonkuranse	 0	
Prosedyrekonkurranse	 1425,96	
Arbeidslivsdagen	 0	
Markedsføring	 5546,4	
ELSA	Norge	 0	
STEP	 7511,38	
Studietur	 77776,22	
ELSA-dagen	 		
Reisestøtte	til	int.	arr.	for	ELSA	Tromsø	 56227,7	
S	&	C	 1242	
Utgifter	styremøte	 0	
Rekruttering	 7264,01	
Quiz	 0	
Transition	 0	
Andre	kostnader	 1186,37	
Revisor	NY	post	 		
Finansutgifter	 1002,27	
Forhandlingskonkurransen	 0	
Sum	utgifter	 268959,72	

	  Resultat	 -151310,32	
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Notat 5 – Revidert budsjett 2015/2016 

Inntekter	

Revidert	
budsjett	
2015-2016	

Regnskap	
2014-2015	 Differansen	

Hovedsponsor	(Steenstrup	Stordrange)	 	52	000,00		 	52	000,00		 	-				
Prosedyrekonkurransen	sponsor	 	6	000,00		 	6	000,00		 	-				
Prosedyrekonkuransen	afterparty	 	3	000,00		 	11	030,00		 -8	030,00		
Arbeidslivsdagen	 	275	000,00		 	322	500,00		 -47	500,00		
Renteinntekter	 	10	000,00		 	10	424,64		 -424,64		
Sum	inntekter	 	346	000,00		 	401	954,64		 -55	954,64		

	    Utgifter	 	Utgifter		 		 		
Landsmøte	Lokalt	 	54	351,01		 	-				 	54	351,01		
Landsmøte	Eksternt	 	30	000,00		 	73	343,70		 -43	343,70		
Nordisk	Prosedyrekonkuranse	 	-				 	50	000,00		 -50	000,00		
Prosedyrekonkurranse	 	30	000,00		 	36	070,60		 -6	070,60		
Arbeidslivsdagen	 	20	000,00		 	34	637,00		 -14	637,00		
Markedsføring	 	7	000,00		 	4	321,40		 	2	678,60		
ELSA	Norge	 	15	000,00		 	15	000,00		 	-				
STEP	 	15	000,00		 	11	513,59		 	3	486,41		
Studietur	 	92	000,00		 	159	900,19		 -67	900,19		
ELSA-dagen	 	1	000,00		 	6	212,12		 -5	212,12		
Reisestøtte	til	int.	arr.	for	ELSA	Tromsø	 	49	000,00		 	23	889,39		 	25	110,61		
S	&	C	 	20	000,00		 	11	337,86		 	8	662,14		
Utgifter	styremøte	 	-				 	7	560,00		 -7	560,00		
Rekruttering	 	7	264,01		 	11	646,90		 -4	382,89		
Social	(Quiz)	 	5	000,00		 	2	481,00		 	2	519,00		
Transition	 	-				 	3	072,00		 -3	072,00		
Andre	kostnader	 	3	000,00		 	47	467,86		 -44	467,86		
Revisor	NY	post	 	1	000,00		

	
		

Finansutgifter	 	3	000,00		 	2	117,63		 	882,37		
Forhandlingskonkurransen	 	15	000,00		

	
		

Sum	utgifter	 	367	615,02		 	500	571,24		 -132	956,22		

	  
		 		

Resultat	 -21	615,02		 -98	616,60		 	77	001,58		
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Notat 6 – Vedtektsendringer 
 
§ 1 Navn og struktur  

Organisasjonens navn er ELSA Tromsø.  

ELSA Tromsø er tilsluttet ELSA Norge som fullverdig medlem, og kan ikke underlegges andre 
organisasjoner. ELSA Tromsøs aktiviteter og vedtekter skal være i samsvar med ELSA Norges 
vedtekter og landsmøtets vedtak.  

ELSA Tromsø arbeider frittstående på selvstendig grunnlag.  

 

§ 2 Formål  

ELSA Tromsø skal arbeide for å fremme, skape og utvikle gjensidig forståelse, samarbeid og 
personlige kontakter mellom jusstudenter og unge jurister fra ulike land og rettssystemer. på tvers 
av landegrenser. Videre skal organisasjonen arbeide for å fremme menneskerettigheter. 

ELSA Tromsø er en uavhengig,upolitisk ikke-politisk og uavhengig non-profit organisasjon. 

 

§ 3 Medlemskap  

Alle studenter som er semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Tromsø er medlemmer av 
ELSA Tromsø.  

 

Kapittel 2. Generalforsamlingen 

§ 4 Suspensjon av medlemmer i undergrupper  

Et medlem av ELSA Tromsø (undergruppe) kan bli suspendert fra all aktivitet i regi av 
organisasjonen dersom han eller hun forsettlig har motarbeidet eller på annen måte har hindret 
ELSAs virksomhet. Videre kan medlemmet suspenderes dersom vedkommendes oppførsel på 
særlig graverende måte skader ELSA som organisasjon.  

Vedkommende medlem skal gis mulighet til å uttale seg før vedtak fattes.  
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Før vedtak om suspensjon kan fattes i lokalstyret, skal det innhentes en rådgivende uttalelse fra 
ELSA Norge. Denne skal tillegges vekt ved avgjørelsen. 

Suspensjon krever enstemmighet i lokalstyret, og skal gjelde til neste styreperiode.  

Dersom et medlem har blitt suspendert av to etterfølgende styrer, medfører dette automatisk 
eksklusjon fra alle ELSAs aktiviteter.  

Et vedtak om opphevelse av eksklusjon skal fattes ved enstemmighet i lokalstyret, og det skal 
innhentes rådgivende uttalelse som i annet ledd. 

 

§ 5 Oppløsning  

Vedtak om oppløsning av foreningen organisasjonen må vedtas med minst 3⁄4 4/5 flertall på to 
etterfølgende generalforsamlinger med minst tre ukers mellomrom.  

Økonomiske midler og arkiv skal i 4 -fire- år etter oppløsningen oppbevares av ELSA Norge. 
Deretter tilfaller de ELSA Norge.  

Blir ELSA Tromsø gjenoppstartet i løpet av denne perioden, skal midlene føres tilbake til ELSA 
Tromsø. 

§ 6 Innledende bestemmelse  

Generalforsamlingen er ELSA Tromsøs høyeste organ.  

Generalforsamlingen avholdes en gang i semesteret, henholdsvis i april og november.  

Generalforsamlingen avholdes en gang i semesteret, henholdsvis på høst- og vårsemesteret.  

 

§ 7 Innkallelse og dagsorden  

Styret innkaller til generalforsamlingen. Innkallelsen skal foreligge minst 14 dager før 
generalforsamlingen. Denne skal inneholde henvisning til innleverings- og offentliggjøringsfrister.  

Dagsorden skal inneholde:	

a. Godkjennelse av innkallelse, dagsorden og referat fra forrige avholdte generalforsamling	
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b. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps	

c. Semesterrapporter, presentasjon av planer	

d. Regnskap	

e. Revisors beretning	

f. Budsjett  

g. Vedtektsendringer	

h. Resolusjoner	

i. Valg av styre på vår-generalforsamlingen	

j. Valg av revisor på høst-generalforsamlingen  

En uke før generalforsamlingen skal dagsorden, semesterrapporter, regnskap, budsjett, 
vedtektsendrings- og resolusjonsforslag være tilgjengelig elektronisk på mail fra president eller 
generalsekretær.  

Det kan bare fattes bindende vedtak i saker som er oppført på dagsorden. Endringer og tilføyelser til 
dagsorden kan kun foretas ved enstemmighet vedtas ved ¾ flertall. 

 

§ 8 Valgkomiteen  

Styret nedsetter i god tid før generalforsamlingen en valgkomité med bestående av tre 3-
styremedlemmer.  

Valgkomiteens oppgave er å søke etter kvalifiserte kandidater til alle verv som er til valg. 
Valgkomiteen skal ikke prioritere mellom flere kandidater til et verv.  

Valgkomiteens medlemmer bør kan ikke selv stille til valg.  

 

§ 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.  
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Andre kan av generalforsamlingen innvilges observatørstatus, med tale- og forslagsrett.  

 

§ 10 Vedtak og valg  

Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall, dersom ikke annet er bestemt. 

Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt. Ved opptellingen av stemmene regnes ikke 
nøytrale og ugyldige stemmer med.  

Hvert enkelt styremedlem velges i særskilt ved hemmelig votering.  

Ved valg på styrekandidater skal av styremedlem må det foreligge et simpelt flertall av alle 
stemmene, inkludert de nøytrale stemmene, for å bli valgt.  

Hvis det er flere kandidater til et verv i styret, blir den som får mest stemmer valgt uansett 
nødvendig majoritet, se tredje ledd. Hvis flere kandidater står likt i stemmegivningen, skal det 
holdes omvalg mellom kandidatene med likt antall stemmer.  

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. 

 

§ 11 Valg av styre og directors  

Ved valg av styre skal medlemmene velges i følgende rekkefølge: 

1. President 	

2. AA-ansvarlig Secretary General   

3. S&C-ansvarlig Treasurer 

4. STEP-ansvarlig Vice President for Marketing 

5. Markedsføringsansvarlig Vice President for Academic Activities 

6. Økonomiansvarlig Vice President for Seminars & Conferences 

7. Generalsekretær  Vice President for Student Trainee Exchange Programme 
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8. Valg av directors  

 

§ 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. 

 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles når:  

- minst 50 -femti- studenter krever det 

-styret ber om krever det	

- minst 3 -tre- grupper forlanger det  

Ekstraordinær generalforsamling må skal innkalles med minst 14 dagers varsel. 

Kapittel 3. Styret 

§ 14 Styrets sammensetning  

Styret skal bestå av: 

a) President	

b) Generalsekretær Secretary General 

c) Økonomiansvarlig Treasurer 

d) STEP-ansvarlig Vice President for Marketing 
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e) S&C-ansvarlig Vice President for Academic Activities 

f) AA-ansvarlig Vice President for Seminars & Conferences 

g) Markedsføringsansvarlig Vice President for Student Trainee Exchange Programme 

 

Det skal tilstrebes å unngå dobbeltroller. Styremedlemmene bør derfor ikke ha verv i ELSA Norge.  

Styret velges på vår-generalforsamlingen for en periode på ett år som strekker seg fra 1. august til 
31. juli.  

 

§ 15 Supplering av styret  

Skulle et styreverv være ledig skal bør det foretas en supplering etter annet ledd.  

Styret kan supplere seg med to medlemmer. Suppleringen foretas ved en avstemning i styret, etter 
at gruppene har fått anledning til å uttale seg om kandidatene. Det skal legges vekt på gruppenes 
meninger. Suppleringen vedtas enstemmig av styret.  

Det nye styremedlemmet trer inn som fungerende vervholder og må velges med simpelt flertall på 
neste generalforsamling. 

 

§ 16 Styrets oppgaver  

Styret er det høyeste organ mellom generalforsamlingene, og er ansvarlig for den daglige driften av 
ELSA Tromsø.  

Styret skal arbeide for samarbeid og koordinasjon mellom gruppene å fremme organisasjonens 
formål jf. § 2.  

Styret og directors er delegater til landsmøtet. Deltagelse på landsmøtet er obligatorisk, med mindre 
det foreligger særlige grunner. Kan ikke alle delta på landsmøtet, velger styret stedfortredere. Som 
stedfortredere skal det fortrinnsvis velges delegater med kjennskap til det området hvor en delegat 
fra styret mangler. 
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§ 17 Directors  

Styret kan ved behov utnevne directors. En director skal være underlagt styret innenfor sitt 
saksområde, og det skal utarbeides stillingsinstruks av styret.  

Directors har møte- og talerett på styremøter. 

Hvert nye styre bestemmer hvilke directorstillinger som beholdes eller opprettes, og velger selv 
sine directors.  

Directorstillinger som allerede er blitt opprettet kan velges på generalforsamlingen jf. §11  

 

 

§ 18 Gjennomføringen av styremøter  

Det kan bare fattes vedtak i saker som står på dagsorden. Dagsorden bør skal foreligge senest et 
døgn i forveien før møtestart.  

Det skal fattes styrevedtak ved utgifter som utgjør en stor del av budsjettposten, overstiger denne 
eller hvor det mangler kvittering.  

I saker av stor eller prinsipiell betydning skal saken om mulig sendes ut på høring i gruppene. 
Gruppenes mening skal tillegges vekt.  

For at styret skal være beslutningsdyktig, må mer enn halve styret være tilstede. Kun de som deltar 
på møtet kan avgi stemme, med unntak av reglene i fjerde ledd. Styret fatter vedtak ved simpelt 
flertall. Ved stemmelikhet har president dobbeltstemme. Dersom ikke alle medlemmene er tilstede 
ved avstemningen, kan presidenten fremfor å bruke dobbeltstemmen velge å utsette avstemningen 
til neste møte.  

Et styremedlem kan overdra sin stemmerett skriftlig til et annet medlem av styret. Stemmeretten 
Fullmakten skal være underlagt instruks og gjelder kun for et styremøte. Fullmakten skal 
medbringes til det aktuelle styremøter og fremvises til møteleder. 

Et styremedlem kan ikke inneha mer enn to stemmer, inkludert sin egen. 

Ingen kan selv, ved fullmektig eller som fullmektig, delta i en avstemming rettet mot seg selv. 
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Dersom lederen av styret er forhindret fra å komme, bør de sende en stedfortreder fra gruppen. 
Stedfortredere har samme rettigheter som lederen av styret.  

 

§ 19 Signatur  

For å binde ELSA Tromsø juridisk, behøves signatur fra president og ytterligere minst ett vilkårlig 
styremedlem. Er ingen president valgt, kan generalsekretær, som nestleder, tre inn i dennes sted.  

Unntak fra dette kan gjøres dersom avgjørelsen er ved et styrevedtak, i så fall kan styret i hvert 
enkelt tilfelle bestemme at en avtale kan underskrives av ett styremedlem eller en director alene.  

Dersom forannevnte prosedyre ikke er fulgt, forbeholder ELSA Tromsø seg retten til å erklære 
vedkommende avtale for ugyldig. 

§ 20 Attester  

Attest til styremedlemmer og directors gis av styrets president. 

Attest til forhenværende styremedlemmer og directors skal godkjennes og kontrasigneres av den 
som var president for vedkommende i den aktuelle perioden.  

Styret kan velge å gi undergruppemedlemmer attest vurdert etter innsats, arbeidsmengde og 
engasjement. Vurderingen baseres på aktivitetsnivået i undergruppen.  

Alle attester skal signeres av presidenten og utstedtes innen 31. juli av gjeldende styreperiode. 

 

Kapittel 4. Økonomi 

§ 21 Generelt  

ELSA Tromsø har selvstendig og atskilt økonomi fra ELSA Norge.  

ELSA Tromsøs regnskapsår strekker seg fra 1. august til 31. juli. 
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§ 22 ELSA Tromsøs midler  

Styret forvalter ELSA Tromsøs midler. Generalforsamlingen kan instruere styret om hvordan 
midlene skal forvaltes.  

Økonomiansvarlig Treasurer skal føre løpende regnskap over ELSA Tromsøs økonomi.  

Hvis Dersom økonomien til ELSA Tromsø tilsier tillater det skal styremedlemmene og directors få 
dekket deltakeravgiften reise- og deltakeravgift til landsmøtene.  

ELSA Tromsøs økonomiske midler skal anvendes på utgifter til aktiviteter helt eller delvis knyttet 
til egen organisasjon. Økonomiske midler kan ikke overføres uten rimelig vederlag til andre. 

 

§23 Disposisjonsrett til konti  

President og økonomiansvarlig Treasurer skal ha disposisjonsrett til ELSA Tromsøs konti.  

Styremedlemmer skal varsle økonomiansvarlig Treasurer ved all pengebruk. Styremedlemmer og 
directors plikter å ha løpende oversikt over sin budsjettpost.  

 

 

§ 24 Revisor  

Generalforsamlingen velger revisor for ELSA Tromsø. Styremedlem kan ikke velges til revisor.  

Revisor skal i forbindelse med revisjon av regnskapene for ELSA Tromsø gjennomgå og 
kontrollere:  

· regnskap,	

· bilag,	

· kassabeholdning,	

· kontoutskrifter,	

· styrevedtak vedrørende økonomiske disposisjoner, og 
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· budsjett for regnskapsperioden.  

Annet materiale av betydning for revisjonen skal forelegges revisor på oppfordring. Alt materiale 
bør stilles til revisors disposisjon minst tre uker før avholdelse av generalforsamlingen.  

Revisor skal legge frem en skriftlig revisjonsrapport for generalforsamlingen. Revisor har rett til å 
kontrollere regnskapsføringen i løpet av regnskapsperioden.  

 

Kapittel 5. Studietur 

§ 25 Deltagelse på studietur  

Den gruppen som arrangerer studietur får førsteretten til 1/3 av plassene på turen. Dersom ikke 1/3 
av plassene fylles av undergruppen i S&C, tilbys fast plass til styret eller øvrige aktive medlemmer 
i undergruppene.  

Plassene på turen skal fordeles ved loddtrekning, og det kreves at minst to styremedlem er til stede 
under trekningen.  

§26 S&C-fond Studietur-fond og tilbakebetaling  

Overskudd på inntil 500 kr pr. deltaker går inn i et S&C-fond studietur-fond. Dette fondet kan bare 
brukes til studieturer i regi av S&C i ELSA Tromsø.  

Fondet er ment som en sikkerhet for dekning av utgifter og underskudd fra studieturene.  

Dersom overskuddet pr. deltaker overstiger 500 kr, tilbakebetales dette til studenten innen 1 måned 
etter endt studietur.  

 

Kapittel 6. Øvrige bestemmelser 

§ 26 Mistillit til styret  

Et medlem av styret eller styret som en helhet kan avsettes av ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling med minimum 2/3 ¾ flertall.  

Mellom generalforsamlingene kan styremedlem suspenderes når minst 2/3 av styret krever det.  
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Suspensjonen gjelder frem til neste generalforsamling.  

 

 

§ 27 Motstrid mellom vedtekter  

Strider ELSA Tromsøs vedtekter mot ELSA Norges vedtekter, går ELSA Norges vedtekter foran.  

Landsmøtet kan pålegge ELSA Tromsø å bringe sine vedtekter i overensstemmelse med ELSA 
Norges vedtekter.  

 

§ 28 Fravikelse av vedtektene  

Generalforsamlingen kan fravike vedtektene ved enstemmighet. 

 


