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Innkall ing ti l  Generalforsamling  
 
Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med 
vedtektens § 7. 
 
Generalforsamlingen avholdes onsdag 16. november kl. 12.30 i AUD 3. 
 
På Generalforsamlingen får dere innsyn i semesterrapportene, og treasurer 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 2016/2017 
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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 
 
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 ved hemmelig votering. 
 
Ved valg 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 
majoritet. 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. 
 
§  12  Vedtektsendringer 
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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 trer i kraft når generalforsamlingen heves. En enstemmig 
generalforsamling kan vedta at vedtektsendringer skal tre i kraft fra et annet tidspunkt. 
 
§  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 avholdte generalforsamling – notat 1  
4. Gjennomgang av semesterrapporter og presentasjoner av fremtidsplaner – notat 2 
5. Gjennomgang av regnskap 2015/2016 – notat 3 
6. Revisors beretning – notat 4 
7. Godkjenning av regnskap 2015/2016 
8. Presentasjon av foreløpig regnskap 2016/2017 – notat 5 
9. Forslag til revidert budsjett – notat 6 
10. Forslag til vedtektsendringer – notat 7 
11. Valg av revisor  
12. Eventuelt  
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Notat 1  – Referat  fra Generalforsamling 5.  apri l  2016 
 

Referat  GF 05.04.16  
 

Åpnet GF: 13.09 
Til  stede:  40  
 
Godkjenning av innkall ing og dagsorden  
Ingen mot 
Ingen avholden.  
 
Enstemmig vedtatt.   
 
Valg av ordstyrer,  referent og tel lekorps  
 
Alex: Jeg nominerer meg selv om ordstyrer og Guro som referent. Tellekorps  
 
Kristian., Morten Andreas.  
 
Ingen mot 
Ingen avholden 
 
Enstemmig valgt.  
 
Godkjenning av referat  fra  forrige avholde generalforsamling 
Alex: Alle skal hatt mulighet til å leses, dersom ingen har noen innvendinger går vi til 
avstemming. 
 
Ingen mot 
Ingen avholden 
 
Enstemmig godkjent.  
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Gjennomgang av semesterrapporter   
Alle går igjennom semesterrapporten sin.  
 
Spørsmål fra  salen: Angående Access to Justice Med rettshjelp. Hva siktes det til?  
Mathias: Det siktes til menneskerettigheter. Reiser rundt å hjelper, underviser og 
opplever.  
 
Spørsmål  fra  salen:  Når er det? 
Mathias: juni, juli. Det er litt opp til deltakeren. UD dekker reisen. Prosjektet ønsker 
juni/juli.  
 
Gjennomgang av oppdatert  regnskap og budsjett  for  2015/2016  
Fredrik går igjennom oppdatert regnskap  
 
Alex: Endelig regnskap vil bli lagt frem på GF til høsten.  
 
Fra salen: Hvordan er summeringen? Ser det er forskjellig tall fra de som er uhevd og ikke. 
Fredrik: Det er en summering av det som står over. Summen av su 
Nikolai: Det som er uthevd er hovedkategorier.  
Fredrik: jeg gjorde det slik fordi det skal bli oversiktlig for alle.  
 
Forslag t i l  nytt  budsjett  for  2016/2017 
Fredrik går igjennom forslag til budsjett 
 
Supplerende valg av Secretary General  for  2015/2016  
 
Alex:  For at Guro skal kunne fortsette, må dere velge Guro her på denne GF. Vi foreslår 
akklamasjon.  
 
Ingen mot 
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Ingen avholden  
 
Alex: Vi skal da velge Guro ved akklamasjon. Alle klapper. Guro er da valgt inn som 
Sec.Gen.  
 
Valg av styre for  2016/2017  
 
Alex: vi vil også her foreslå akklamasjon ved de postene hvor det er bare en kandidat som 
stiller.  
 
Ingen mot 
Ingen avholden 
 
Alex: Vi skal velge ved akklamasjon der det bare er en kandidat som stiller.  
 
President  
 
Nominerte: 
Fredrik Sve.  
 
Alex: Siden det er ingen som stiller mot og ingen som ønsker hemmelig votering velger vi 
Fredrik ved akklamasjon. 
 
Fredrik er valgt ved akklamasjon.  
 
-   Secretary General   
 
Nominerte:   
Stine Marie Høgden 
 
Alex: Siden det er ingen som stiller mot og ingen som ønsker hemmelig votering velger vi 
Stine ved akklamasjon. 
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Stine er valgt ved akklamasjon  
 
-   Treasurer   
 
Nominerte:   
Alex Jægersen.  
 
Alex: Siden det er ingen som stiller mot og ingen som ønsker hemmelig votering velger vi 
Alex ved akklamasjon. 
 
Alex er valgt ved akklamasjon 
 
-   Vice President for  Marketing  
Nominerte:    
Anette Paulsen 
 
Fra salen: Erfaring med markedsføring. Hvordan tenker du vervet blir?  
Anette: jeg tenker det er greit at jeg har markedsføring i bakgrunnen tror jeg det går fint.  
 
Nikolai : Har du noe praktisk erfaring?  
Anette: Nei, det har jeg ikke.  
 
Fra salen: Hva tenker du rundt problemene rundt markedsføringen med 
forhandlingskonkurransen.  
Anette: jeg har ikke tenkt så mye på det enda. Det er noe jeg vil snakke med styret med 
også kan vi komme til en løsning sammen.  
 
Alex: er det noen andre måter du vil markedsføre på annet en Facebook?  
Anette: kanskje posters og sånt. Men det er Facebook de fleste er på.  
 



 

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 

 

11   

Alex: Siden det er ingen som stiller mot og ingen som ønsker hemmelig votering velger vi 
Anette ved akklamasjon. 
 
-   Vice President for  Academic Activit ies   
 
Nominerte:   
Mia Herberg 
 
Fra salen: Hvordan er dine tanker for å utvikle de aktivitetene til å bli enda bedre.  
Mia: Det er for det meste Forhandlingskonkurransen som trenger litt arbeid. 
Prosedyrekonkurransen har vært veldig bra, og har vært litt lengre.  
 
Arthana: AA er en av de gruppene som får flest medlemmer i starten av året. Har du 
noen tanker om hvordan man kan inkludere de gjennom hele året? 
Mia: Jeg tror det er viktig å ha møter gjennom hele året slik at alle blir kjent og føler en 
tilhørighet.  
 
Alex: Siden det er ingen som stiller mot og ingen som ønsker hemmelig votering velger vi 
Mia ved akklamasjon. 
 
Mia er valgt inn ved akklamasjon 
 
-   Vice President for  Seminars  & Conferences   
 
Nominasjoner:   
Linnéa Kalberg 
 
Martine: Det er fort å gå seg fast i forelesningsvanen. Har du noen tanker på andre ting 
som kan gjøres?  
Linnéa: jeg ser at Legal English har hatt stor interesse. Jeg tror også det kan være interesse 
for andre seminar. Ha en god dialog for å finne ut hva det er interesse for.  
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Alex: Siden det er ingen som stiller mot og ingen som ønsker hemmelig votering velger vi 
Linnéa  ved akklamasjon. 
Linnéa er valgt inn ved akklamasjon.  
 
-   Vice President for  Student Trainee Exchange Programme  
Nominerte:   
Marie Bertzen  
 
Fra salen: Du nevnte femte avdeling og promotering.  Hvordan vil du nå ut til flest av 
dem.  
Marie: Vi må bare nå ut til dem. Det er aktuelt også etter de er ferdig.  
 
Alex: Siden det er ingen som stiller mot og ingen som ønsker hemmelig votering velger vi 
Marie  ved akklamasjon. 
 
Marie er valgt inn ved akklamasjon.  
 
Valg av Directors   
 
-   Director for  Prosedyrekonkurransen  
Nominerte:   
Karoline Angell  
 
Benedicte: Hva tenker du om å planlegge allerede før vervet faktisk begynner?  
Karoline: Jeg er veldig åpen for det.  
 
Mathias: Prosedyrekonkurransen har de siste årene ikke appellert like mye  for tredje og 
fjerde året. Har du noen tanker på hvordan vi kan gjøre den mer for dem?  
Karoline: Det er stort å komme til den nasjonale finalen, så det burde appellere til dem.  
 
Alex: Siden det er ingen som stiller mot og ingen som ønsker hemmelig votering velger vi 
Karoline ved akklamasjon. 
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Karoline er valgt ved akklamasjon.  
 
-   Director for  Arbeidsl ivsdagen  
Nominerte:   
Håvard Rosenlund 
Maria Skog 
 
Håvard Rosenlund 
Nikolai : De store advokatfirmaene betaler. For de offentlige er det gratis. Det har vist seg 
vanskelig å få de offentlige til å komme. Hvordan vil du får ALD mer attraktivt for de 
offenlige?  
Håvard: jeg er flink på Mail. Jeg liker å snakke i telefon. Det er snakk om å komme i 
kontakt med de rette folkene. Jeg kan også kontakte de personlig.  
 
Fra salen: Har du noe erfaring fra å arrangere arrangementer av størrelsen ALD?  
Håvard: Jeg hjalp til med ALD da jeg gikk første året. Gjennom jushjelpa har jeg arrangert 
noen stands og forelesninger.  
 
Fra salen: Vi har nettopp sett et budsjett hvor det skal tjeneste inn mer enn det faktiske 
regnskapet viser i dag. Du sier at vi skal ha større fokus på de offentlige og få dem på 
banene. Tenker du at du har den arbeidskapasitet det trengs for å få ALD til å bli enda 
bedre? Og hvordan skal man få undergruppemedlemmer aktive 
Håvard: Når det kommer med til undergruppemedlemmer gjelder det å være klar på hva 
det forventes. Jeg har erfaring med stor arbeidsmengde.  
 
Benedicte: Du vil ha flere undergruppemedlemmer, og du vil stille store krav til de. Hva 
tenker du om at det har vært vanskelig å få undergruppemedlemmer når mange er redd for 
at det skal bli for mye?  
Håvard: Jeg må delegere. Vise at jeg hører på folk og ikke stiller krav. Gjennom 
rekruteringsmøte. Kan ta de med på kaffe, vors, bowling. Bli kjent, skape tillit.  
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Fra salen: Du snakker mye om de aktørene og at det er et problem at det bare er de store 
som synes. Hvordan skal nu nå ut til studentene å endre deres holdningene deres til 
jobbmarkedet?  
Håvard: Markering er viktig. Da har man studentene som målgruppe. Vi må ha et tett 
bånd til studentmassen for å skape variasjon. Nå ut på alternative måter.  
 
Maria Skog 
Fra salen: Hva tenker du med utfordringen med å vise bredden av arbeidsmarkedet?  
Maria: jeg har merket at det er de store firmaene som vises best. Jeg håper vi kan appellere 
til andre også. Vil få til at det kommer mer fra det offentlige og  
 
Mathias: Du var med å arrangere i år. Så du noe som kan gjøres bedre til neste år?  
Maria: Komme i gang tidlig. Få i gang en arbeidsgruppe hvor alle har klare 
arbeidsoppgaver før dagen. Delegere oppgaver å samarbeide gjennom hele året 
 
Fra salen: Det er budsjettert med mer enn det kom inn i år. Som vi hørte har det vært 
ganske fult i år. Du vil ha inn flere offentlige. Hvordan skal man få inn penger?  
Maria: Prøve å selge inn de største pakkene til de store firmaene og høre med fakultetet 
om hvordan vi kan få større plass.    
 
For Håvard: 5 
For Maria: 35 
Mot: 0 
Avholden: 0 
Totalt: 40 
 
Maria er valgt som Director for ALD 
 
-   Director for  Forhandlingskonkurransen  
Nominerte:   
Alexandra Moland 
Elise Forså  
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Alexandra Moland 
Arthana:  Du snakker om at du vil nå ut på en annen måte enn tidligrer, hvordan du 
tenker du det?  
Alexandra: Det er viktig at vi forsetter på den måten det er gjort, men at vi må komme i 
kontakt med folk etter de har fått informasjon om at det skal arrangeres.  
 
Fra salen: Hva tenker du om selve konseptet? Er det noe der som kan endres slik at det 
blir mer studentvennlig?  
Alexandra: Kan åpne rundene dersom det ikke går på bekostning av at folk vil deltar. 
Større tilgjengelighet.  
Elise Forså 
Fra salen: Du snakket om at du har andre verv. Hvordan vil det gå å ha andre verv?  
El ise: jeg vet ikke om jeg blir valgt igjen. Men jeg har hatt to verv tidligere og det har gått 
fint. Det handler mye om planlegging og prioriteringer.  
 
Nikolai : Hvordan tror du vi kan nå ut til flere?  
El ise: Forelesning i forhandling, i samarbeid med S&C.  
 
For Alexandra: 14 
For Elise: 23 
Mot: 0  
Avholden: 0 
Totalt: 37 
 
-   Social  Director  
Nominerte:   
Sigrid Søyland 
 
Arthana: Hvilke arrangementer ser du for deg?  
Sigrid: jeg hørte det var en quiz og en fest i høst. Jeg tenker kanskje grilling eller noe som 
ligner fredagspils, men en annen dag og sted.  
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Fra salen: Hvordan tenker du om at det er JF som har det sosiale ansvaret på jussen? 
Sigrid: jeg tenker at ELSA også kan arrangere noe sånt. Det må være flere sosiale 
arrangementer for at man skal knytte kontakter.  
 
Fra salen: Ser du for seg å kunne samarbeide med JF?  
Sigrid: ja, det tror jeg man kan få til. Jeg synes ELSA var flink å fortelle om seg selv i 
starten, men ikke så mye om JF. Man kan derfor gå sammen for å få medlemmer. Jo flere, 
jo bedre.  
 
Alex: Siden det er ingen som stiller mot og ingen som ønsker hemmelig votering velger vi 
Sigrid ved akklamasjon. 
 
Sigrid er valgt inn ved akklamasjon.  
 
-   Director for  Studieturer   
Nominerte:   
Amanda Gamst 
Rudi Stensvold 
 
Amanda Gamst 
Nikolai : Som det ble påpekt er det en mindre subsidier til studieturer. Hvordan kan du 
gjøre studieturene attraktive med det budsjettet?  
Amanda: Finne steder som ikke er så dyr å reise som har et godt faglig opplegg.  
 
Krist ian: Både ELSA Tromsø og andre organisasjoner har hatt problemer med 
uanstendig oppførsel hvordan vil du løse og forhindre dette? 
Amanda: Opplyse tidlig og ha en god kontrakt slik at man har forhåndsregler. Gjøre folk 
bevist på hva som skjer dersom man ikke er med på det faglige.   
 
Rudi 
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Kristian: Både ELSA Tromsø og andre organisasjoner har hatt problemer med 
uanstendig oppførsel. Hvordan vil du løse og forhindre dette?  
Rudi: Dette skjedde i Haag og Amsterdam da det var noen som ikke møtte opp fordi de 
mente de ikke var forpliktet selv om de hadde skrevet under på en kontrakt. Jeg tenker det 
må være en konsekvens på brudd på kontrakten.  
 
Nikolai : Som det ble påpekt er det en mindre subsidier til studieturer. Hvordan kan du 
gjøre studieturene attraktive med det budsjettet? 
Rudi: De som går første året har ikke mye erfaring, og det kan være fint for dem. Selge det 
til dem. Jeg har vært på to turer og har vært veldig fornøyd med det budsjettet som har 
vært. Så lenge hotellet er ok, er det meste i orden. Ha gode faglige opplegg.  
 
Fra salen: Jeg har forstått at du har hatt flere lederverv. Dette er et ledelsesproblem. 
Hvordan kan man velge ut de som skal være med.  
Rudi: Det var en gang, og det var under studieturen til Amsterdam og Haag. Mange har 
inntrykk at det er en party-tur. Men det er viktig at man markedsfører at det ikke er en 
fylletur, men en faglig tur.  
 
Ingerid: Vil bare påpeke at hvem som blir valgt går på loddtrekking. Det er ikke noe 
ledersvikt.  
 
Fra salen: I Amsterdam havnet vi feil et par ganger. Hvordan kan du hindre at dette skjer 
igjen? 
Rudi: Vi fikk adressen fra organisasjonen, men de hadde flyttet. På turen var det mange 
førsteklasser, og planleggingen sviktet litt. Noen bomskjær kan det blir. 
 
Fra salen: jeg har inntrykk av at studieturen har vært veldig populær for førstes og andre 
avdeling, men ikke like populær for de øvrige avdelingene. Hvordan kan man gjære turene 
mer attraktive for de øvrige avdelingen?  
Rudi: Her er det viktig med det faglige og lage et opplegg som passer også for dem.  
 
For Amanda: 11  
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For Rudi: 19 
Mot: 3 
Avholden:  0 
Totalt: 33 
 
Eventuelt   
Alex:  er det noen som har noe spørsmål til syret som har vært eller andre spørsmål og 
kommentarer?  
 
Fra salen: Hvorfor ligger ikke vedtektene ute på nettet.  
Alex: Det er nok en feil. Vi reviderte de i høst. Vi skal få lagt dem ut med en gang GF er 
ferdig. Takk for at du gir beskjed.  
 
Fra salen: Har dere lukket en del av møtene som holdes i ELSA? At det ikke er innsyn?  
Nikolai : det har ikke blitt lukket. Det er ikke definert om de er åpen eller lukket. Det 
eneste som er regulert er at det er møterett og talerett på møter for Director.  
 
Alex: Siden det ikke er flere spørsmål, ønsker jeg å takke alle som har deltatt på alle 
arrangementene som har vært i år.  
 
 
Lukker GF: 15.06 
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Notat 2 – Semesterrapporter høst  2016 
 
 

President 

Dette ha vært en høst med høyt aktivitetsnivå. Styret er bestående av en fin blanding 
mellom nye personer og personer med lenger fartstid i organisasjonen. Det har vist seg å 
være en fin sammensetning. 

I S&C har det ikke vært så mye aktivitet denne høsten – noe som vi beklager. ELSA er en 
organisasjon som skal bidra med faglige arrangementer – som et alternativ ved siden av den 
ordinære undervisningen. Det skal ELSA fortsette med. Det er nå planlagt forelesninger 
med Morten Tvedt og kurs i Legal English til våren, samt er vi i gang med planlegging av 
eksamensrelevante forelesninger. Når det gjelder studieturen til Genève ble det dessverre 
for få påmeldte til at turen kunne gjennomføres. 

AA har som tidligere år arrangert Prosedyrekonkurransen denne høsten. Arrangementet 
har – som vanlig – vært et vellykka arrangement. Videre er arbeidet med Arbeidslivsdagen 
2016 og Forhandlingskonkurransen i full gang. Her har vi store planer, noe dere vil se 
resultatet av etter nyttår. Det har også vært blitt arrangert quiz – som var meget populært. 

STEP har arbeidet jevnt gjennom høsten og nå er søkeprosessen for vårens traineestillinger 
snart åpen. Vi håper mange fra Tromsø søker og ikke minst at noen er så heldige å få 
positive svar. 

I september var ELSA Tromsø – sammen med representanter fra Oslo og Bergen – på 
landsmøte i Bergen. Vi var over 50 personer som i løpet av 4 dager utvekslet ideer, planla 
videre arbeid og knyttet bånd mellom fakultetene. ELSA Tromsø var meget fornøyd med 
dagene og ser frem til å arrangere landsmøtet i Tromsø til våren. 

ELSA Tromsø har også denne høsten vært representert på NOM – Nordic Officer 
Meeting – i København. Der de fikk knyttet nærmere kontakt med representanter fra de 
nordiske landene. 
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I korte trekk har mine arbeidsoppgaver vært: 

• Forberede og lede styremøter 
• Deltatt på Landsmøtet i Bergen 
• Bidra til å arrangere rekruteringsmøte sammen med styret 
• Holde medarbeidersamtaler med styremedlemmer 
• Holdt kontakten med de andre presidentene i Norge 
• Etablert en god kontakt med sponsorer og holdt dialogen gående med dem 
• Bistått styret med forefallende arbeid. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fredrik Astad Sve 
President 
ELSA Tromsø 2016/2017 
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Secretary General 

 
Secretary General (secgen, generalsrekretær) sitt verv er en del av ELSA Tromsøs 
administrasjon og ”supporting area”. Virkeområdet er dermed en del av det 
organisatoriske virkeområdet i ELSA. Mitt hovedansvar er å motivere og bistå de øvrige i 
styret. Det er secgens oppgave å arrangere generalforsamling, referere fra styremøter, booke 
rom til arrangement, planlegge fotografering av styret, sørge for at vedtektene er i samsvar 
med ELSA Norge sine og i tillegg være bindeleddet mellom landsstyret og lokalgruppen 
når det gjelder internasjonale arrangement og landsmøtet.  
 
En del av secgens verv er ”human resources”, herunder rekruttering av nye medlemmer og 
holde aktiviteten i lokalgruppen oppe.  
 
22. august arrangerte ELSA Tromsø informasjonsmøte for de nye studentene ved Det 
juridiske fakultet med fokus på rekruttering. Det var et svært godt oppmøte hvor de som 
deltok fikk mer informasjon om ELSA og de aktivitetene vi kan tilby. I tillegg serverte vi 
pizza og delte ut goodie bags fra vår hovedsamarbeidspartner, Advokatfirmaet Steenstrup 
Stordrange DA. Det ble i tillegg loddet ut en iPad mini til en av de oppmøtte.  
 
I ettertid av rekrutteringsmøtet har de ulike styremedlemmene i Key Areas hatt ansvaret 
for å holde aktiviteten oppe og finne arbeidsoppgaver til medlemmene. Jeg har bistått der 
det har vært nødvendig.  
 
Denne perioden har jeg som generalsekretær hovedansvaret for nettsiden, og har lagt ned 
en god del tid og arbeidsinnsats for å forbedre den og oppdatere den med informasjon, 
bilder og arrangement. Jeg har spesielt bistått VPAA og Director for 
Prosedyrekonkurransen da jeg har lagt ut faktum på nettsiden, samt artikkel om de ulike 
rundene. I tillegg har Studieturer fått sin egen side på nettsiden og påmelding skjer via 
nettsiden. Videre framover skal STEP, ALD og Forhandlingskonkurransen promoteres 
gjennom nettsiden.  
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Landsmøtet i ELSA Norge, National Council Meeting (NCM), ble avholdt i Bergen 22.-25. 
september. I forkant av landsmøtet hadde jeg et skypemøte med de andre 
generalsekretærene i ELSA Norge, og en god dialog har vært viktig for informasjonsflyten. 
Fredrik og jeg bestilte flybilletter til delegasjonen, og jeg var delegasjonsansvarlig. På 
workshops fikk jeg mer opplæring i nettsiden, inspirasjon til hvordan holde aktivitetsnivået 
oppe i lokalgruppen og tips til hvordan gjennomføre et best mulig landsmøte.  
 
1.november arrangerte styret ”vaffeltirsdag” som gikk ut på å dele ut vafler og kaffe på 
stand, og informere jusstudentene om kommende arrangement i ELSA. Dette er noe vi ser 
nødvendigheten av, og ønsker å fortsette med også på vårsemesteret.  
 
Jeg skal delta på Nordic Officers Meeting (NOM) 10.-13. november i København sammen 
med tre andre fra ELSA Tromsø. 
 
Ellers har jeg i løpet av høsten bistått styret der det har vært nødvendig og deltatt på 
arrangement i regi av ELSA Tromsø, som for eksempel i Prosedyrekonkurransen og Juice-
quiz.  
 
Et godt samhold innad i styret er essensielt for at styret skal fungere som en helhet. Videre 
framover skal derfor styret ha julebord sammen, og en planleggingsdag for å legge 
rammene for neste semester.  
 
Det er ELSA Tromsø som skal arrangere landsmøte på vårsemesteret. Det skal derfor så 
snart som mulig settes sammen en planleggingsgruppe (Organizing Committe) som 
sammen med meg skal ha hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av landsmøtet.  
 
Jeg takker styret for godt samarbeid hittil.  
 
 
Stine Marie  Høgden  
Secretary General  
ELSA Tromsø 2016/2017 
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Treasurer 

 
Dette semesteret har hovedoppgavene mine vært å utarbeide forslag til budsjett og føre 
løpende regnskap over ELSA Tromsø. Videre har jeg deltatt på de løpende styremøtene. 
Jeg har satt meg inn i det elektroniske regnskapssystemet vi bruker, Fiken. Dette gjør det 
enklere å føre regnskapet, men også enklere å etterprøve arbeidet som blir gjort. Videre har 
jeg satt meg inn i reglene om merverdiavgift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alex Jægersen 
Treasurer  
ELSA Tromsø 2016/2017 
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Vice President for  Marketing 
 
I mitt verv er min oppgave først og fremst å promotere ELSA Tromsø, samt alle 
arrangementene vi har å tilby, på Det juridiske fakultetet i Tromsø. Dette gjelder også både 
ELSAs nasjonale og internasjonale arrangementer. Mitt ansvar er å utarbeide 
markedsføringsmateriale til ELSA Tromsøs arrangementer, her har jeg for eksempel bestilt 
hettegensere med trykk til hele styret, laget plakater, coverphoto til facebook og lignende. 
 
Vi startet semesteret med å ha stand utenfor auditorium 3 første dagen de nye 
jusstudentene startet, hvor vi delte ut flyers og twist. Vi benyttet sjansen til å fortelle litt 
om ELSA Tromsø og promotere informasjonsmøte vi skulle ha. Oppmøtet på 
informasjonsmøte var fantastisk, hvor vi telte over 100 studenter. 
 
Den Regionale Prosedyrekonkurransen: 
Prosedyrekonkurransen er et av ELSA Tromsøs flaggskipprosjekt, og krever en del 
promotering fra start til slutt. Min oppgave har vært å lage arrangement, samt coverphoto 
og annet materiale som Director for Prosedyrekonkurransen har trengt. Jeg har også 
utarbeidet programbladene til hver runde. Promoteringen mot 1.- og 2.års studenter har 
ikke vært et problem, men vi ser nå at promoteringen kan rette seg enda litt mer mot de 
øvre avdelingene neste år. Dette er noe vi har startet på å jobbe med allerede nå. 
 
Seminar & Conferences: 
Hittil dette semesteret har vi dessverre ikke fått så mange forelesninger eller 
manuduksjoner som ønsket. Men vi jobber nå for eksempel med planleggingen av Legal 
English som skal foregå neste semester. 
 
STEP: 
Mye av promoteringsmateriellet til STEP ble laget i fjor, og vi ønsker at utseende skal bli 
liknende i år. Her kommer jeg til å samarbeide med Vice President for Marketing i Bergen, 
Oslo og ELSA Norge. Promoteringen vil skje på ELSA Tromsøs facebookprofil og 
instagram, vi vil også ha stands og plakater på UiT. I skrivende stund arbeides det om en 
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artikkel som skal ut på ELSA Tromsøs internettside om hvordan det er å være trainee, og 
planlegging av promoteringen fremover. 
 
Studieturer: 
På den lille studieturen kom dessverre promoteringen i gang for sent. Denne ble derfor 
avlyst. Jeg og Director for Studieturer er i gang med å planlegge promoteringen av den 
store studieturen. 
 
Social: 
Semesterets første juice-quiz er overstått og det ble en suksess. Her ble hovedsakelig 
facebook brukt som promoteringskanal, og det funket utmerket. 
 
Arbeidslivsdagen: 
Datoen for Arbeidslivsdagen er fastsatt til 18. januar 2017. Jeg har i samarbeid med Director 
for Arbeidslivsdagen utarbeidet invitasjoner som hun har sendt ut til både det private og 
offentlige. 
 
National Council Meeting: 
22.-25. september ble NCM arrangert i Bergen. Her møttes delegasjonen Oslo, Tromsø, 
Bergen og Norge hvor vi hadde mange gode og markedsføringsrelaterte workshops. Vi ble 
enige om å hjelpe hverandre med utarbeiding av markedsføringsmateriale og enig om et 
mer felles brand for eksempel Prosedyrekonkurransen og Forhandlingskonkurransen. 
 
Jeg skal også delta på Nordic Officers Meeting i København med 3 andre fra ELSA Tromsø 
fra 10. til 13. november, hvor jeg håper vi får masse inspirasjon med i kofferten.  
 
Ellers har jeg bistått styret med det de har trengt hjelp til. Alt fra å stå på stand til å ta 
bilder, steke vafler og rense kaffetraktere. 
 
Anette  Lindberg Paulsen  
Vice President for Marketing  
ELSA Tromsø 2016/2017  
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Vice President for  Academic Activit ies   
 
Som Vice President for Academic Activities er min oppgave å gjennomføre 
prosedyrekonkurransen, forhandlingskonkurransen og arbeidslivsdagen. Dette gjør jeg i 
samarbeid med directors for hvert av arrangementene. Min hovedoppgave vil derfor være å 
ha et tett samarbeid med Karoline, Elise og Maria med møter og løpende dialog. Jeg er også 
ansvarlig for å aktivisere de aktive medlemmene i undergruppen AA - som per dags dato 
består av 31 medlemmer. Dette gjør jeg ved å avholde undergruppemøter, informere på 
facebook-gruppen og arrangere sosiale sammenkomster. Hittil har vi hatt et 
undergruppemøte og et vors. 
 
Prosedyrekonkurransen:  
Dette semesteret har i hovedsak bestått av planlegging og gjennomføring av 
prosedyrekonkurransen. Min oppgave har vært å bistå Karoline Angell som er director for 
prosedyrekonkurransen med gjennomføringen og planleggingen. Vi startet med møter 
tidlig i semesteret hvor vi fant ut hvem som skulle gjøre hva, og har gjennom hele perioden 
hatt jevnlig kontakt og møter. Oppgavene har bestått i å finne veiledere, dommere, 
oppgaveskrivere og generell logistikk rundt gjennomføringen. Til gjennomføring av de 
ulike rundene har vi fått utrolig god hjelp fra godt over halvparten av de aktive 
medlemmene. Til semifinalen hadde vi litt problemer med å finne faktum, og måtte derfor 
få et faktum fra ELSA Oslo. Ellers, har alt gått etter planen og vi har fått positive 
tilbakemeldinger fra bidragsyterne. Planen videre for prosedyrekonkurransen er å starte 
planleggingen for neste år på vårsemesteret, slik at det blir mindre stress i starten for de 
som tar over vervene. Vi har også tenkt på noen endringer. Dette er noe vi kommer til å ta 
opp med det nye styret, så får de eventuelt gjennomføre endringene dersom de stiller seg 
positive til det. 
 
Forhandlingskonkurransen: 
Jeg og director for forhandlingskonkurransen Elise Forså har startet å planlegge hvordan 
forhandlingskonkurransen skal gjennomføres. Vi har hatt et par møter hvor vi har 
diskutert mye rundt gjennomføringen og planleggingen. Budsjettposten har økt 
betraktelig fra i fjor, og vi ser at det er flere muligheter for å 
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forbedre konkurransen. Vi har avtalt et møte med Anna Nylund, professor ved Det 
juridiske fakultet, for å diskutere nye idéer og håper på et videre samarbeid med henne i år 
også. 
 
Hovedfokuset når det kommer til forhandlingskonkurransen er å øke kjennskapet til 
konkurransen. I tillegg satser vi på å få til et seminar/kurs i forhandlingsteknikker for de 
påmeldte. Det er et poeng at de som melder seg på får lært hvordan man skal forhandle før 
selve konkurransen begynner. Dette vil kanskje også få enda fler til å tørre å melde seg på. 
 
Arbeidslivsdagen: 
Director for arbeidslivsdagen Maria Skog har hatt hovedansvaret for planleggingen av 
Arbeidslivsdagen, så mitt ansvar har vært å følge opp arbeidet og hjelpe til ved eventuelle 
utfordringer. Datoen er fastsatt til 18. januar 2017. Vi har booket solhallen, auditorium 2 og 
seminarrom. Det er sendt ut invitasjon til alle aktuelle aktører og vi ser frem til et flott 
arrangement i januar. 
 
National Council Meeting: 
Dette semesteret har jeg deltatt på National Council Meeting (NCM) i Bergen 22.-25. 
september. Her hadde vi mange gode og lærerike diskusjoner på workshops, og jeg har fått 
mange gode idéer fra Oslo og Bergen når det kommer til forbedringspunkter for 
prosedyrekonkurransen og forhandndlingskonkurransen. 
 
Avslutningsvis vil jeg takke alle directors under AA som jeg har samarbeidet med. Jeg ser på 
det som helt sentralt med et godt samarbeid med de alle, slik at både mitt og deres arbeid 
blir lettere. De alle tar arbeidet sitt veldig seriøst, og legger mye tid og ressurser i vervet sitt - 
noe jeg setter utrolig stor pris på. Jeg ser frem til neste semester med mange spennende 
aktiviteter på planen! 
 
Mia Berthling Herberg  
Vice President for Academic Activities  
ELSA Tromsø 2016/2017 
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Vice President for  Seminars  & Conferences   
 
Jeg har vært i kontakt med flere forelesere denne høsten. Dessverre har det vært en 
utfordring å få forelesere opp til Tromsø dette høstsemesteret. Flere av foreleserne jeg har 
vært i kontakt med er positiv til å komme til Tromsø på vårsemesteret. 
 
S&C har et samarbeid med STEP for å arrangere informasjonsmøtet «Go International». 
Formålet med informasjonsmøtet er å informere om de internasjonale mulighetene ELSA 
tilbyr alle jusstudenter. Vi skal blant annet invitert Karrieresenteret som skal snakke om 
hvordan en skriver gode motivasjonsbrev. I tillegg skal vi informere om ELSA Law Schools 
og delegations. 
 
Videre har jeg hatt møte med leder for forhandlingskonkurransen og AA for å se på 
mulighetene for å arrangere et kurs eller seminar i forkant av forhandlingskonkurransen. 
 
Dette semesteret har jeg deltatt på landsmøte i Bergen 22.-25. september, hvor det var 
mange gode workshops og ideutvekslinger. 
 
Videre har jeg deltatt på styremøter og bistått styret der det har vært nødvendig. I tillegg 
har jeg bidratt på ELSA Tromsøs arrangementer. 
 
Vårsemesteret er under planlegging. Kurset Legal English med Kevin Harris vil bli avholdt 
30-31 Januar. 
 
 
 
 
 
 
Linnéa Tereza Kjøndahl  Karlberg  
Vice President for Seminars & Conferences  
ELSA Tromsø 2016/2017 
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Vice President for  Student Trainee Exhange Programme (STEP) 
 
Som Vice President for STEP er min primære oppgave å opprette traineeships i Nord- 
Norge og å 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. 
 
Job Hunting 
 
Jeg og flere aktive medlemmer har tatt kontakt med ulike arbeidsgivere og fulgt opp 
aktørene med telefonsamtaler. Det er ikke blitt inngått noen avtaler om traineeship dette 
semesteret, men flere av aktørene har vist interesse og ønsker å bli kontaktet igjen neste Job 
Hunting periode. 
 
Vi har også utarbeidet en ny oversikt over aktører som har blitt kontaktet, skal bli 
kontaktet og som ønsker å bli kontaktet igjen. Dette er første året vi prøver denne 
ordningen og den har til nå skapt en god oversikt over aktørene. Vi har samarbeidet med 
resten av lokalgruppene i organiseringen av aktørene slik at det vil være enklere for neste 
STEP gruppe å holde oversikt over hvem som har blitt kontaktet. 
 
Student Hunting 
 
Student Hunting perioden er nettopp kommet i gang. I løpet av perioden har vi planlagt å 
stå på stand under finalen av prosedyrekonkurransen og også ved en senere anledning for å 
informere studentene om traineeshippene som blir sluppet i år. Vi ønsker også å holde 
åpent kontor for studentene slik at de kan få hjelp med søknadsprosessen. Vi vil også vise at 
vi er tilgjengelige for spørsmål rundt søknadsprosessen både på mail og facebook. 
 
Videre kommer STEP til å ha et samarbeid med S&C 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 
skal blant annet invitert Karrieresenteret som skal snakke om hvordan man skriver gode 
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motivasjonsbrev. I tillegg skal vi informere om våre ELSA Law Schools, delegations og 
internasjonale prosedyrekonkurranser. 
 
Landsmøte i Bergen 
 
ELSA Bergen arrangerte landsmøte i høst. Vi hadde fruktbare diskusjoner og lærerike 
workshops, sammen med de andre lokalgruppene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie  Stenhammer Berntzen  
Vice President for STEP 
ELSA Tromsø 2016/2017  
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Director  for  Arbeidsl ivsdagen  
 
Arbeidet med Arbeidslivsdagen 2017 startet på høstsemesteret. Datoen ble fastsatt til 18. 
Januar 2017, slik at vi arrangerer ALD før Bergen og Oslo. Etter datoen ble fastsatt, booket 
vi Solhallen, auditorium 2 og seminarrom slik at dette var klart før invitasjonen ble sendt 
ut. 
 
Invitasjonen ble klar i oktober, og ble deretter sendt ut til aktuelle private og offentlige 
aktører. Arbeidet i ettertid har hovedsakelig bestått i å ha løpende kontakt med aktørene, 
og prøve å få flest mulig aktører til å delta. 
 
Fremover skal det innhentes redaksjonelt innhold og annonser til programbladet. Videre 
må fastsettes et program med tidspunkt for bedriftspresentasjoner samt en oversikt over 
stand og intervjurom. Det må utarbeides en nøye plan for hvordan praktiske oppgaver skal 
løses, i forkant av arrangementet og på selve dagen. 
 
Utenom planleggingen av selve ALD, deltok jeg på landsmøtet i Bergen i september. Der 
fikk jeg mange nyttige innspill fra hvordan ALD har blitt arrangert i Bergen, og fikk mye 
inspirasjon til ALD i Tromsø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria  Skog 
Director for Arbeidslivsdagen  
ELSA Tromsø 2016/2017 
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Director  for  Forhandlingskonkurransen  
 
Dette semesteret har jeg startet planleggingen av forhandlingskonkurransen. I år har 
budsjettposten økt betraktelig i forhold til tidligere år, noe som gir muligheter for å gjøre 
mer ut av konkurransen. 
 
Hovedmålet mitt er å heve statusen og kjennskapet til konkurransen. Da det tidligere år 
har vært problemer med få påmeldte lag, vil markedsføringen denne gang starte allerede før 
juleferien. Jeg har hittil hatt et godt samarbeid med VP AA Mia Berthling Herberg. Vi har 
blant annet planlagt å arrangere en bankett etter finalen med deltakere og dommere, 
etterfulgt av en forhandlingsfest. I tillegg ønsker vi å få til et seminar for de påmeldte, hvor 
de vil få prøve ut sine forhandlingsevner før alvoret begynner. Videre har jeg laget en 
fremdriftsplan for konkurransen, samt begynt å ta kontakt med forskjellige aktører. 
 
Jeg, VP AA og Presidenten har avtalt et møte med Anna Nylund, professor ved Det 
juridiske fakultet, nå i november. Anna har i de tidligere år vært en veldig viktig bidragsyter 
til konkurransen, og vi håper også i år å få til et godt samarbeid. 
 
Dette semesteret har jeg deltatt på National Council Meeting (NCM) i Bergen 22.-25. 
september, hvor jeg fikk mange gode idéer til hvordan man kan gjennomføre 
konkurransen. I tillegg skal jeg delta på Nordic Officers Meeting (NOM) i København 10.-
13. november. 
 
 
 
 
 
 
 
El ise  Forså 
Director for Forhandlingskonkurransen  
ELSA Tromsø 2016/2017  



 

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 

 

33   

Director  for  Prosedyrekonkurransen  
 
I løpet av høsten 2015 har jeg vært ansvarlig for å arrangere prosedyrekonkurransen 
sammen med VP AA, Mia Berthling Herberg. 
 
Jeg fikk en god transition av tidligere director Benedicte Kjærran, slik at mye av den 
overordnede planen for konkurransen var allerede klar. Avviklingen av konkurransen har 
alt i alt gått veldig fint, men det er rom for forbedringer på enkelte områder. 
 
Det var korte frister for å finne dommere, veiledere og oppgaveskrivere, men var alt på 
plass til hver runde. Her fikk jeg god hjelp fra VP AA Mia og President Fredrik Sve. 
Promoteringen kunne vært bedre, men med alt annet som måtte fikses i forkant av 
konkurransen ble det noe nedprioritert. De åtte lagene som meldte seg på besto av 
studenter fra første til tredje avdeling, med en betydelig overvekt fra første avdeling. Jeg vil 
etterhvert planlegge en løsning for å få fjernet førstemann til mølla-prinsippet og 
forhåpentligvis få med flere fra de høyere avdelingene. 
 
Gjennomføringen av konkurransen gikk for det meste veldig greit. VP AA Mia tok 
ansvaret for å engasjere de aktive medlemmene, noe som har fungert veldig godt! I tillegg 
har alle i styret bidratt. Det oppsto noen problemer rundt anførslene i 2. runde, og jeg vil 
derfor skrive noen retningslinjer for anførslene til neste år, for å unngå at dette skjer igjen. 
Jeg vil starte planleggingen av neste års konkurranse til våren. Fokuset da vil være på å 
forandre påmeldingen til konkurransen, få tak i faktum til alle tre rundene, og lage en 
promoteringsplan. 
 
Dette semesteret har jeg også deltatt på National Council Meeting (NCM) i Bergen 22.-25. 
september, hvor jeg fikk mange gode idéer til alternative måter å gjennomføre 
konkurransen. I tillegg skal jeg delta på Nordic Officers Meeting (NOM) i København 10.-
13. november. 
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Avslutningsvis vil jeg takke VP AA Mia for samarbeidet. Hun har hjulpet meg med 
samtlige runder, og tatt på seg oppgaver når det har vært hektisk for meg. Jeg setter veldig 
pris på hennes innsats og hun har gjort arbeidet mitt mye lettere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karoline Angell  
Director for Prosedyrekonkurransen  
ELSA Tromsø 2016/2017  



 

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 

 

35   

Director for  Studieturer   
 
Som director for studieturer så er min hovedoppgave å organisere og tilrettelegge for 
planleggingsgruppene til de to studieturene ELSA Tromsø normalt sett arrangerer i løpet 
høst- og vårsemesteret. Turene består av en «kort» tur og en «lang» tur. Den korte er 
normalt sett ca 4-6dager og reisen er innenfor Europas grenser. Den lange er som regel på 
10-14dager og går til enten Nord-amerika eller Asia. 
 
Kort tur 
 
Den korte turen i år ble virkelig kort. Turen skulle gå til Genève i Sveits, men ble avlyst 
grunnet få påmeldte. Flybilletter og institusjoner var booket og hotell var nesten klart da vi 
måtte avlyse. Planleggingsgruppen fungerte veldig fint og vi holdt en god kommunikasjon 
innad. Turen ble markedsført i alle avd. gruppene, på fronter samt på facebook 
arrangementet med jevnlige oppdateringer og påminnelser. 
 
Lang tur 
 
Angående den lange turen er planleggingen startet. Planleggingsgruppen er satt, 
destinasjonen er satt og informasjon ut til studentene kommer ut i disse dager. Turen blir 
markedsført ved hjelp av flyers, plakat, fronter, facebook arrangementet og ut i hver 
avdeling sin facebookgruppe. Gruppen virker bra og ting ser ut til å være i rute for den 
kommende studieturen. Nå håper jeg på flere påmeldte enn ved forrige tur. 
 
 
 
 
 
 
Rudi Stensvold 
Director for Studieturer  
ELSA Tromsø 2016/2017  
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Social  Director  
 
Stillingen som social director innebærer å avholde sosiale arrangementer for ELSA Tromsø. 
Oppgavene har bestått av å planlegge semesterets første og årlige ELSA-quiz for alle 
jusstudentene, men også planlegging av sosiale sammenkomster innad i styret, og med 
aktive medlemmer. 
 
Sammen med de aktive social-gruppemedlemmene skal jeg videre planlegge flere quizer, 
ettersom den første var en suksess. Starten av neste semester vil også gå til å planlegge det 
sosiale programmet til landsmøtet som skal holdes i Tromsø. 
 
Som social director er det viktig å ha god kontakt med resten av styret, slik at man kan få til 
et godt samarbeid ved planlegging av arrangementer knyttet til prosedyrekonkurransen 
etc. 
 
I tillegg har jeg fått god kontakt med nye og gamle sponsorer, ved arrangeringen av ELSA-
quizen og ikke minst mye god hjelp av de aktive social-medlemmene. 
 
Det første semesteret har vært veldig innholdsrikt. Utfordrende på noen områder, men for 
det meste veldig givende og gøy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigrid Fife  Søyland  
Social Director  
ELSA Tromsø 2016/2017 
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Notat 3  -  Regnskap 2015/2016 
 
		 Resultatregnskap	2015/2016	 		
Driftsinntekter	 Denne	perioden	
3020	 Salgsinntekt	tjenester,	avgiftspliktig,	høy	sats	 	30	000,00	
3021	 Arbeidslivsdagen	 	242	500,00	

30	 Salgsinntekt,	avgiftspliktig	 	272	500,00	
		
3991	 Sponsorinntekter	 	58	000,00	
3992	 Støtte	Arrangement	 	10	000,00	

39	 Annen	driftsrelatert	inntekt	 	68	000,00	
		
Sum	driftsinntekter	 	340	500,00	
		 		 		
Driftsutgifter	 Denne	perioden	
5990	 Annen	personalkostnad	 -		510,91	

59	 Annen	personalkostnad	 -		510,91	
		
6800	 Kontorrekvisita	 -		39,20	
6860	 Møte,	kurs,	oppdatering	o.l.	 -		781,50	

68	 Kontorkostnad,	trykksak	o.l.	 -		820,70	
		
7141	 LM	-	Eksternt	 -	24	253,90	
7142	 Reisestøtte	internasjonalt	 -	49	481,12	
7143	 Studieturer	 -	72	722,88	

71	 Kostnad	og	godtgjørelse	for	reise,	diett,	bil	o.l.	 -	146	457,90	
		
7330	 Markedsføring	 -	5	546,40	

73	 Salgs-,	reklame-	og	representasjonskostnad	 -	5	546,40	
		
7740	 Øreavrunding	 -		7,79	
7770	 Bank-	og	kortgebyr	 -	2	849,27	
7781	 Rekruttering	 -	7	264,01	
7782	 Transition	 -	2	078,88	
7783	 Social	 -	1	500,00	
7790	 STEP	 -	8	704,76	
7791	 S&C	 -	13	941,40	
7792	 LM	-	Lokalt	 -	54	351,01	
7793	 Prosedyrekonkurransen	 -	22	567,47	
7794	 Forhandlingskonkurransen	 -	9	780,00	
7795	 Arbeidslivsdagen	 -	18	674,75	
7796	 Medlemsavgift	ELSA	 -	13	333,33	
7798	 Annen	kostnad,	fradragsberettiget	 -	1	820,00	

77	 Annen	kostnad	 -	156	872,67	
		
Sum	driftsutgifter	 -	310	208,58	
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Driftsresultat	 Denne	perioden	
Driftsresultat	 	30	291,42	

	
		 		

Finansinntekt	og	finanskostnad,	ekstraordinære	poster	 Denne	perioden	
8051	 Renteinntekt	bankinnskudd	 	6	007,30	

80	 Finansinntekt	 	6	007,30	
		 		 		
8179	 Annen	finanskostnad	 -		610,00	

81	 Finanskostnad	 -		610,00	
		 		 		
Sum	finansinntekt	og	finanskostnad,	ekstraordinære	poster	 	5	397,30	
		 		 		
Resultat	 Denne	perioden	
Resultat	 	35	688,72	

 
Saldobalanse	01.08.2015	til	31.07.2016	
Kontonr	 Konto	 Inngående	01.08.2015	 Endring	 Utgående	31.07.2016	

1	 Eiendeler	 	656	082,39	 	27	374,43	 	683	456,82	
2	 Egenkapital	og	gjeld	 -	656	082,39	 	206	430,79	 -	449	651,60	
3	 Salgs-	og	driftsinntekt	 		0,00	 -	327	000,00	 -	327	000,00	
7	 Annen	driftskostnad,	av-	og	nedskrivning	 		0,00	 	92	584,78	 	92	584,78	

8	
Finansinntekt	og	finanskostnad,	
ekstraordinære	poster	 		0,00	 		610,00	 		610,00	
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Notat 4 – Revisors  beretning 
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Notat 5  – Foreløpig regnskap 2016/2017  

 
 

Saldobalanse	01.08.2016	til	08.11.2016	
Kontonr	 Konto	 Inngående	01.08.2016	 Endring	 Utgående	08.11.2016	

1	 Eiendeler	 	683	456,82	
-	34	

983,71	 	648	473,11	
2	 Egenkapital	og	gjeld	 -	449	651,60	 	2	682,69	 -	446	968,91	
3	 Salgs-	og	driftsinntekt	 -	327	000,00	 		0,00	 -	327	000,00	
7	 Annen	driftskostnad,	av-	og	nedskrivning	 	92	584,78	 	32	301,02	 	124	885,80	
8	 Finansinntekt	og	finanskostnad,	ekstraordinære	poster	 		610,00	 		0,00	 		610,00	
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Notat 6 – Revidert  budsjett  2016/2017  

 	 	
Inntekter	 Budsjett	2016-2017	

	Revidert	budsjett	
2016-2017	 Endring	

Hovedsponsor	(Steenstrup	
Stordrange)	 	52	000,00		 	52	000,00		 	-				
Prosedyrekonkurransen	sponsor	
(Advokatforeningen)	 	6	000,00		 	7	500,00		 	1	500,00		
Prosedyrekonkuransen	afterparty	 5000	 	7	000,00		 	2	000,00		
Støtte	til	Forhandlingskonkurransen	
og	Legal	English	(UIT)	 	-				 	10	000,00		 	10	000,00		
Arbeidslivsdagen	 300000,00	 	300	000,00		 	-				
Renteinntekter	 	10	000,00		 	10	000,00		 	-				
Sum	inntekter	 	373	000,00		 	386	500,00		 	13	500,00		
		 		 		 		
Utgifter	 		 	Utgifter		 		
Landsmøte	Lokalt	 	60	000,00		 	60	000,00		 	-				
Landsmøte	Eksternt	 	35	000,00		 	38	865,00		 	3	865,00		
ELSA	Norge	 	15	000,00		 	15	000,00		 	-				
Arbeidslivsdagen	 	20	000,00		 	22	000,00		 	2	000,00		
Prosedyrekonkurranse	 	30	000,00		 	27	000,00		 -3	000,00		
Forhandlingskonkurransen	 	20	000,00		 	30	000,00		 	10	000,00		
Social		 	15	000,00		 	25	000,00		 	10	000,00		
S	&	C	 	30	000,00		 	25	000,00		 -5	000,00		
Legal	English	 	-				 	15	000,00		 	15	000,00		
Studietur	 	80	000,00		 	50	000,00		 -30	000,00		
STEP	 	15	000,00		 	10	000,00		 -5	000,00		
Rekruttering	 	10	000,00		 	10	000,00		 	-				
ELSA-dagen	 	1	000,00		 	1	000,00		 	-				
Markedsføring	 	10	000,00		 	10	000,00		 	-				
Reisestøtte	til	int.	arr.	for	ELSA	
Tromsø	 	30	000,00		 	30	000,00		 	-				
Transition	 	3	000,00		 	3	000,00		 	-				
Andre	kostnader	 	10	000,00		 	11	135,00		 	1	135,00		
Revisor	 	1	000,00		 	1	000,00		 	-				
Finansutgifter	 	3	000,00		 	3	000,00		 	-				
Sum	utgifter	 	388	000,00		 	387	000,00		 -1	000,00		

	 	 	
		

	 	 	
		

Resultat	 -15	000,00		 -500,00		 	14	500,00		
 


