Generalforsamling
_____________________________________________________

ELSA Tromsø

Torsdag 30. mars 2017
AUD 2 – UiT Norges arktiske universitet

Innkalling til Generalforsamling
Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens § 7.
Generalforsamlingen avholdes torsdag 30. mars kl. 14.15 i AUD 2.
På Generalforsamlingen får dere innsyn i semesterrapportene, og treasurer vil legge frem budsjett for perioden
2017/2018. Det skal velges nytt styre og 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.
§ 11 Valg av styre og directors
Ved valg av styre skal medlemmene velges i følgende rekkefølge:
1. President
2. Secretary Geneal
3. Treasurer
4. Vice President for Marketing
5. Vice President for Academic Activities
6. Vice President for Seminars & Conferences
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7. Vice President for Student Trainee Exchange Programme
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 trer i kraft når generalforsamlingen heves. En enstemmig generalforsamling kan vedta
at vedtektsendringer skal tre i kraft fra et annet tidspunkt.
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Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Godkjenning av referat fra forrige avholdte generalforsamling – notat 1
4.
5.
6.
7.
8.

Gjennomgang av semesterrapporter og presentasjoner av fremtidsplaner – notat 2
Presentasjon av foreløpig regnskap 2016/2017 – notat 3
Forslag til budsjett 2017/2018– notat 4
Forslag til vedtektsendringer – notat 5
Valg av styre
a. President
b. Secretary General
c. Treasurer
d. Vice President for Marketing
e. Vice President for Academic Activities
f. Vice President for Seminars & Conferences
g. Vice President for Student Trainee Exhange Programme
9. Valg av directors
a. Director for Arbeidslivsdagen
b. Director for Forhandlingskonkurransen
c. Director for Prosedyrekonkurransen
d. Social Director
e. Director for Studieturer
10. Eventuelt
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Notat 1 – Referat fra Generalforsamling 16. november 2016
Referat Generalforsamling 16.11.16

Presidenten åpner Generalforsamlingen kl. 12.34.
Tilstede: 14 stk
Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen mot
Ingen avholden
Innkalling og dagsorden godkjennes enstemmig.
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Fredrik: Jeg nominerer meg selv som ordstyrer og Stine som referent. Det skal i tillegg velges et
tellekorps. Jeg nominerer Birgitte og Benedicte.
Ingen mot
Ingen avholdende
Enstemmig valgt.

Fredrik velges som ordstyrer. Stine velges som referent. Benedicte og Birgitte velges som tellekorps.
3. Godkjenning av referat fra forrige avholdte generalforsamling – notat 1
Fredrik: Alle skal ha hatt mulighet til å lese det, dersom ingen har noen innvendinger går vi til
avstemming.
Ingen mot
Ingen avholden

Enstemmig godkjent.
4. Gjennomgang av semesterrapporter og presentasjoner av fremtidsplaner – notat
2
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Styret og directors går igjennom semesterrapporten sin.
Spørsmål fra salen:
Spørsmål fra salen (Nikolai): Til PK og FK: Generelt et problem å få nok lag. Hvordan tenker dere å lage
en kvalifiseringsrunde?
Karoline: Kan bli problematisk, men tenker å ha en forelesning om å skrive stevninger i forkant og riktig
promotering, så vil andre studenter se verdien av det og prøve seg på det og deretter melde seg på
konkurransen. Med den fordelen, så vil det bli mer attraktivt og fenge de høyere avdelingene.
Anette: Det har vært mye foreleninger for de 1. Og 2. Avdelingene. Prøve å få til mer som engasjerer eldre.
Benedicte: Har dere tenkt noe om å endre premiene? Traineeships for eksempel?
Karoline: Kan være en idé å prøve det, og da spesielt for de øvrige avdelingene.
Fredrik: Vanskelig. Advokatfirmaene vil gjerne ha kontroll på hvem de får inn.
Spørsmål fra salen (Benedicte): Med studieturen ble den avlyst for få påmeldte. Hvorfor ble den avlyst?
Fredrik: Det var en samlet vurdering.

5. Gjennomgang av regnskap 2015/2016 – notat 3

Resultatregnskap 2015/2016
Driftsinntekter
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
3021 Arbeidslivsdagen
30 Salgsinntekt, avgiftspliktig
3991 Sponsorinntekter
3992 Støtte Arrangement
39 Annen driftsrelatert inntekt
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
5990 Annen personalkostnad
59 Annen personalkostnad
6800 Kontorrekvisita
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
68 Kontorkostnad, trykksak o.l.
7141
7142
7143
71

LM - Eksternt
Reisestøtte internasjonalt
Studieturer
Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.

Denne perioden
30 000,00
242 500,00
272 500,00
58 000,00
10 000,00
68 000,00
340 500,00
Denne perioden
- 510,91
- 510,91
- 39,20
- 781,50
- 820,70
- 24 253,90
- 49 481,12
- 72 722,88
- 146 457,90
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7330 Markedsføring
73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad
7740
7770
7781
7782
7783
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7798
77

- 5 546,40
- 5 546,40

Øreavrunding
Bank- og kortgebyr
Rekruttering
Transition
Social
STEP
S&C
LM - Lokalt
Prosedyrekonkurransen
Forhandlingskonkurransen
Arbeidslivsdagen
Medlemsavgift ELSA
Annen kostnad, fradragsberettiget
Annen kostnad

- 7,79
- 2 849,27
- 7 264,01
- 2 078,88
- 1 500,00
- 8 704,76
- 13 941,40
- 54 351,01
- 22 567,47
- 9 780,00
- 18 674,75
- 13 333,33
- 1 820,00
- 156 872,67

Sum driftsutgifter

- 310 208,58

Driftsresultat
Driftsresultat

Denne perioden
30 291,42

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
8051 Renteinntekt bankinnskudd
80 Finansinntekt

Denne perioden
6 007,30
6 007,30

8179 Annen finanskostnad
81 Finanskostnad

- 610,00
- 610,00

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
Resultat
Resultat

5 397,30
Denne perioden
35 688,72

Saldobalanse 01.08.2015 til 31.07.2016
Kontonr Konto
1 Eiendeler

Inngående 01.08.2015 Endring

Utgående 31.07.2016

656 082,39

27 374,43

683 456,82

- 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
Finansinntekt og finanskostnad,
8 ekstraordinære poster

0,00

92 584,78

92 584,78

0,00

610,00

610,00

2 Egenkapital og gjeld
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Fredrik går gjennom regnskapet for 2015/2016. Total inntekt er: 330 000 er inntekter. 10 000 kr er støtte til
Legal English og Forhandlingskonkurransen.

6. Revisors beretning – notat 4

Fredrik går gjennom revisors beretning. Regnskapet ble godkjent av revisor.
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7. Godkjenning av regnskap 2015/2016

Kommentar fra salen: I fjor gikk dere 100 000 kr i underskudd.
Fredrik: I tidligere år har ALD gått mye mer i overskudd i tidligere år, enn fjoråret. Det er store
svingninger der.
Fredrik: Vi går nå til godkjenning av regnskap 2015/2016. Vi tar negativ votering av regnskapet.
Ingen mot
Ingen avholdende

Regnskapet er enstemmig godkjent.

8. Presentasjon av foreløpig regnskap 2016/2017 – notat 5

Fredrik går gjennom foreløpig balanse.
9. Forslag til revidert budsjett – notat 6

Fredrik går gjennom revidert budsjett.
Spørsmål fra salen (Nikolai): På S&C sin post er økt pga Legal English, men mtp. at S&C ikke har økt noe
aktivitet. Hvorfor er studieturen redusert så mye? Mer logisk å ha høyere støtte.
Fredrik: Svaret på siste spørsmål. Vi har innrettet oss på balanse fra tidligere år. I utgangspunktet 80 000
kr i forrige styre, revidert til 60 000 kr ved begynnelsen. Men når studieturen ikke planlagt, så føler vi 50
000 kr er nok subisidier til den lange studieturen.
Spørsmål fra salen (Nikolai): Er S&C budsjettposten realistisk?
Fredrik: det skal brukes opp.
Linnea: Det er en god del forelesere som er vanskelig å få tak i. Med en høyere budsjettpost er det lettere å
finne folk. Arrangere lunsjseminar. Sette opp flere forelesninger for øvrige
Fredrik: Vi må dekke utgifter som vi ikke har hatt tidligere år. En økning i budsjettposten, vil øke ansvaret
for at ting skal skje og bli gjennomført.
Spørsmål fra salen (Benedicte): Dere har satt av 1000 kr til ELSA Day.
Fredrik: Det har generelt vært en dårlig dato for ELSA. Det er et joint event.
Linnea: Det stemmer. Blir i hvert fall å bruke 3000 kr.
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Spørsmål fra salen (Nikolai): PÅ ALD i fjor. Budsjettposten er lav. Vær oppmerksom på ALD.
Fredrik: Flere spørsmål? Hvis ikke tar vi det til votering.
Ingen mot
Ingen avholdende

Enstemmig vedtatt.
10. Forslag til vedtektsendringer – notat 7

Ingen vedtektsendringer.
11. Valg av revisor
Fredrik: Har spurt Joakim Breivik om han kan stille som revisor for ELSA Tromsø. Har noen noe imot å
velge han som revisor?
Ingen mot
Ingen avholden
Joakim Breivik er enstemmig valgt.
12. Eventuelt
Ingenting på eventuelt.

Presidenten hever møtet kl. 13.22.
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Notat 2 – Semesterrapporter våren 2017

President
Dette ha vært et krevende år med høyt aktivitetsnivå. Siden forrige generalforsamling har vi blant annet
arrangert to quizer, ALD, diverse forelesninger, seminarer og sosiale arrangement.
Aktiviteten har tatt seg opp betraktelig i S&C i løp av året. ELSA er en organisasjon som skal bidra med
faglige arrangementer – som et alternativ ved siden av den ordinære undervisningen. Det mener jeg vi har
klart. Det har blant annet vært arrangert et kurs i Legal English, Juridisk fagbad og forelesninger i
EU/EØS-rett og sivilprosess.
AA har som tidligere år arrangert Prosedyrekonkurransen på høsten, og Arbeidslivsdagen og
Forhandlingskonkurransen på våren. Det mest positive under AA er utviklingen til ELSAs
Forhandlingskonkurranse. På den korte tiden konkurransen har eksistert har den nå blitt svært populær
blant studentene på fakultetet. Vi har også hatt en del sosialt program med quizer og fester.
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 februar arrangerte ELSA Tromsø Landsmøte. Vi fikk besøk av ELSA Bergen og Oslo. Det var over 50
personer som i løpet av 3 dager utvekslet ideer, planla videre arbeid og knyttet bånd mellom fakultetene.
Både ELSA Tromsø og de andre lokalgruppene var meget fornøyd med dagene.
I korte trekk har mine arbeidsoppgaver vært:
• Forberede og lede styremøter
• Vært med å arrangere landsmøtet i Tromsø
• 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 vil med dette takke styret og alle medlemmene for en flott styreperiode, så håper jeg det nye styret vil
fortsette utviklingen på organisasjonen. Takk for meg.
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 blant annet secgens oppgave å arrangere
generalforsamling og landsmøte, referere fra styremøter, booke rom til arrangement, holde nettsiden til
ELSA Tromsø oppdatert, sørge for at vedtektene er i samsvar med ELSA Norge sine og i tillegg være
bindeleddet mellom landsstyret og lokalgruppen når det gjelder landsmøtet og internasjonale
arrangement.
En del av secgens verv er ”human resources”, herunder rekruttering av nye medlemmer og holde
aktiviteten i lokalgruppen oppe. Denne perioden har de ulike styremedlemmene i Key Areas hatt ansvaret
for å holde aktiviteten oppe og finne arbeidsoppgaver til medlemmene sine. Jeg har bistått der det har vært
nødvendig. Gjennomgående for hele perioden er at det har vært god aktivitet og høy deltakelse på de aller
fleste arrangement. Siden forrige generalforsamling har Forhandlingskonkurransen og Arbeidslivsdagen
stått for tur og det har blant annet vært arrangert Juice-Quiz, studietur til Washington D.C., kurs i Legal
English og forelesning om det indre marked i EU/EØS.
Landsmøtet i ELSA Norge, National Council Meeting (NCM), ble avholdt i 24.-26. februar i Tromsø.
Som arrangerende lokalgruppe har jeg hatt hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av
landsmøtet. Arbeidsoppgavene har blant annet vært å rekruttere en OC, booke hotell, bankett og rom på
UiT, samt holde resten av styret og secgen i landsstyret og lokalgruppene i Bergen og Oslo oppdatert. På
workshops utvekslet secgens blant annet erfaringer fra året som har gått, og delte tips til hvordan vi kan
lage en best mulig transition for det neste styret. Etter generalforsamlingen vil transition være
hovedfokuset framover slik at det nye styret blir best mulig rustet for å overta viktige verv i
organisasjonen.
Jeg ønsker med dette å takke styret i ELSA Tromsø 2016/2017 for godt samarbeid og en givende
styreperiode. I tillegg ønsker jeg å takke alle medlemmer som har deltatt på arrangement i regi av ELSA
Tromsø.
Stine Marie Høgden
Secretary General
ELSA Tromsø 2016/2017
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Treasurer
Dette semesteret har hovedoppgaven min vært å holde kontroll over ELSA Tromsøs økonomi ved å føre
løpende regnskap, ha en åpen dialog med de andre styremedlemmene om våres økonomiske disposisjoner
og ved å komme med forslag til hvordan midlene kan disponeres.
ELSA Tromsø har i år hatt en økning i inntektene fra ALD, samtidig som vi ikke har hatt like store
utgifter til blant annet studieturer da den korte turen ble avlyst. Ellers så er det ikke store avvik fra
budsjettet, men det betyr likevel at vi vi ha et godt overskudd fra denne styreperioden.
Jeg har foreslått at årets overskudd overføres til et ”Go International”-fond og sammen med resten av
styret så håper jeg at Generalforsamlingen vil stille seg bak forslaget.
Alex Jægersen
Treasurer
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

15

Vice President for Marketing
I mitt verv har min oppgave først og fremst vært å promotere ELSA Tromsø, samt alle arrangementene vi
har å tilby. Dette gjelder også både ELSAs nasjonale og internasjonale arrangementer. Mitt ansvar er å
utarbeide markedsføringsmateriale til ELSA Tromsøs arrangementer.
Dette semesteret starter med et pang, og har vært spennende og lærerikt. Det har også vært et semester jeg
dessverre har vært litt fraværende pga. sykdom og dødsfall i familien. Dette gjorde at jeg også gikk glipp av
årets landsmøte som ble arrangert i Tromsø og noen andre arrangement i regi av ELSA Tromsø.
Arbeidslivsdagen 2017:
Promoteringen til Arbeidslivsdagen starter vi allerede forrige semester. Jeg har hatt ansvaret for å utarbeide
materiale som for eksempel facebookarrangment, årets programblad, plakater, invitasjoner osv. Etter min
mening gikk Arbeidslivsdagen over all forventning med godt oppmøte av både aktører og studenter, dette
skal Maria ha all ære for. Hun har lagt ned en enorm innsats for at dagen skulle bli perfekt. Minglefesten
hadde også godt oppmøte, jeg tror folk koset seg. Tilbakemeldingene har vært gode.
Seminar & Conferences:
Dagen etter Arbeidslivsdagen var vi så heldige å få Gjermund Mathisen til å ha forelesning relatert til 2.års
pensum i EU/EØS, hvor oppmøtet var bra. Vi har også avholdt kurs i Legal English som gikk over all
forventning og alle plassene ble tatt relativt tidlig. Dette er vi kjempe fornøyd med. Vi har skal også ha et
arrangement kalt ”Go international” som er et samarbeid mellom S&C og STEP. I tillegg har vi testet ut
et nytt konsept ”juridisk fagbad” i samarbeid med Universitetet.
Forhandlingskonkurransen:
Vi starter promoteringen av Forhandlingskonkurransen allerede ved semesterstart og hvor konkurransen
fikk enormt mye oppmerksomhet. Plassene ble fylt opp på under 10 minutter, noe som er super bra! Vi
har fått Forhandlingskonkurransen frem ”i lyset” både ved å sette opp pengepremien, ved å holde
forelesning i forhandlingsteknikk før påmeldingen til konkurransen, få inn veiledere, samt mye
godsnakking av konkurransen til studentene, stands, flyers og ved hjelp av facebook. Dette var en sak som
var veldig viktig for meg å løfte ved starten.
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. Her vil
promoteringen skje på facebook, ELSA Tromsøs instagram, og vi vil ha stands hvor vi vil dele ut tips til
hvordan man skal skrive søknader, flyers osv. Dette var noe vi kom på forrige semester som funker veldig
bra. I skrivende stund planlegges ”Go international” hvor vi vil starte promoteringen av traineeshipen
som slippes 17. april, samt promotere delegations, law schools og internasjonale konkurranser.
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Studieturer:
Promoteringen av den store studieturen ble for så vidt gjort forrige semester, hvor turen ble full relativt
fort. Dette er vi fornøyd med.
Social:
Årets første juice-quiz er overstått og det ble som vanlig en suksess. Her ble hovedsakelig facebook brukt
som promoteringskanal, og det funket utmerket. Vi har også planlagt en tema-fest på Prelaten på lørdag
som vi håper blir bra. Her har vi brukt facebook og plakater på UiT. Jeg tviler ikke på at neste quiz den 5.
april blir minst like bra.
Alt i alt, synes jeg vi har hatt et godt og variert faglig og sosialt tilbud til studentene her på fakultetet.
Helt til slutt vil jeg takke styret for et fantastisk givende og spennende styreperiode!

Anette Lindberg Paulsen
Vice President for Marketing
ELSA Tromsø 2016/2017
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Vice President for Academic Activities
Arbeidet mitt dette semesteret har i hovedsak bestått i planlegging og gjennomføring av Arbeidslivsdagen
og Forhandlingskonkurransen.
Arbeidslivsdagen:
Director for Arbeidslivsdagen, Maria Skog, har hatt hovedansvaret for planleggingen og gjennomføringen
av Arbeidslivsdagen. Arbeidslivsdagen ble etter min mening gjennomført helt fantastisk bra – dette skal
Maria ha all æren for!
Mine arbeidsoppgaver har vært å være behjelpelig under planleggingen, få tak i sponsede premier som ble
loddet ut under bedriftspresentasjonene, samt å fordele arbeidsoppgaver til de aktive medlemmene og ha
kontroll over de ulike oppgavene på selve dagen. Det var totalt 16 aktive medlemmer som var hjalp til med
gjennomføringen, og de alle gjorde en helt strålende jobb! Dagen var hektisk, men det var utrolig
morsomt å se hvor bra gjennomføringen gikk. Dagen ble avsluttet med en hyggelig minglefest på
Compagniet. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra både studenter og aktører.
Forhandlingskonkurransen:
Jeg og Director for Forhandlingskonkurransen, Elise Forså, har hatt et utrolig godt samarbeid som vi
startet med allerede på høstsemesteret. Vi har hatt kontinuerlig kontakt rundt hele gjennomføringen. Elise
har hatt hovedansvaret – og hun har vist en helt utrolig god innsats med å utvikle konkurransen. Mitt
ansvar har vært å være behjelpelig under planleggingen, sørge for at konkurransen blir avholdt i god tid før
den nasjonale finalen og arrangere bankett og finalefest på Compagniet.
Vi har hatt et mål om å øke kjennskapen til konkurransen – dette føler jeg at vi har lykkes med. Interessen
for Forhandlingskonkurransen dette året fremstår som solid ut i fra antall påmeldte lag på kort tid og
antall tilskuere på finaledagen.
Konkurransen har denne våren gjennomgått noen endringer. Vi hadde planer om å få til et kurs i
forhandlingsteknikk for de påmeldte lagene, men dette fikk vi dessverre ikke til å gjennomføre i år. Vi
opprettet derfor en veiledningsordning i stedet, noe vi har fått gode tilbakemeldinger på fra studentene
som deltok. Vi hadde også en forelesning i forhandlingsteknikk med Anna Nylund (slik det var i fjor
også). Denne forelesningen hadde vi rett i forkant av påmeldingen, noe som bidro til at studentene fikk
enn innføring i forhandlingsteknikk og ble fristet til å melde seg på konkurransen. Den andre endringen
var at vi utvidet forberedelsestiden til samtlige runder. I tillegg til dette økte vi pengepremien fra 5000 kr
til 10 000 kr.
Forhandlingskonkurransen har fremdeles forbedringspotensiale, og dette er noe vi er i gang med å jobbe
med nå. Vi har deltatt som publikum på finalen av ELSA Oslos regionale forhandlingskonkurranse, hvor
vi har fått gode ideér til hvordan vi kan utvikle konkurransen vår enda mer.
For øyeblikket er vi i gang med å skrive en søknad om mulighetene for at deltagelse i
Forhandlingskonkurransen skal kunne godkjennes som muntlig presentasjon. Vi skal også forespørre
muligheten for studiepoeng – slik som i Prosedyrekonkurransen.
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Ellers har jeg utarbeidet sluttrapporter for Prosedyrekonkurransen og Forhandlingskonkurransen. Jeg er
også godt i gang med å utarbeide en komplett handbook til neste års VPAA, bestående av hjelpeskriv til
alle arrangementene, arbeidsfordeling, informasjon om bankett, kontaktinformasjon til eventuelle
dommere/veiledere/oppgaveskrivere og forslag til endringer. Videre planlegger jeg å ha et avslutningsmøte
med alle directors under AA for å diskutere forbedringspunkter som kan videreføres til neste års VPAA og
diretors.
Jeg har også deltatt på Landsmøtet, deltatt på styremøter og bistått styret der det har vært nødvendig.
Avslutningsvis vil jeg takke alle i styret for en fantastisk styreperiode!
Mia Berthling Herberg
Vice President for Academic Activities
ELSA Tromsø 2016/2017
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Vice President for Seminars & Conferences
Dette semesteret har vært innholdsrikt og vi startet opp nyåret med tre S&C arrangement i januar.
Gjermund Mathisen hadde en forelesning om «Det indre marked» i EU\EØS den 19. januar, der i
overkant av 60 studenter møtte opp. Den store studieturen til Washington DC ble avholdt 20- 30 januar,
det var 16 plasser. Kevin Harris holdt kurs i Legal English 30-31 januar. Det var 50 plasser på kurset, og alle
plassene ble raskt fyllt opp.
Den 16. mars holdt vi arrangementet «Juridisk fagbad» på Driv, der Jussi Erik Pedersen intervjuet Jens
Edvin Skoghøy. «Juridisk fagbad» er et nytt konsept som vi har testet ut i samarbeid med Universitetet.
Tanken er å skape en plattform som er litt mer tilbakelent enn de vanlige forelesningene og kursene vi
arrangerer, der publikum kan stille spørsmål om løsere og fastere juridiske temaer til gjesten som blir
fagbadet. Vi har stor tro på konseptet å ønsker å fortsette med å arrangere «Juridisk fagbad» med nye
spennende gjester neste semester.
I samarbeid med STEPP arrangerte vi informasjonsmøte «Go international» 22. Mars. Formålet med
informasjonsmøtet var å informere om de internasjonale mulighetene ELSA tilbyr alle jusstudenter. Vi
promoterte informasjonsmøte på stand 16. mars. Vi arbeider for å omforme «Go international» fra å
være et informasjonsmøte vi avholder en gang i året, til å bli et løpende konsept der STEPP og S&C hele
året samarbeider for å fremme ELSAs Traineeordning, ELSA Law Schools og ELSA Delegations.
I samarbeid med Advokatfirmaet Haavind avholdt vi den 23. Mars en manuduksjon i sivilprosess.
Videre har jeg deltatt på styremøter og bistått styret der det har vært nødvendig. I tillegg har jeg bidratt på
ELSA Tromsøs arrangementer.

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)
Vi har den foregående perioden kontaktet en rekke aktører, men har enda ikke fått noen traineeships.
FeFo hadde dessverre ikke mulighet til å fortsette traineeship ordningen dette semesteret, men vi har andre
aktører som har vist interesse. Har nå en tett oppfølging av Norges Sjømatsråd i håp om at de ønsker et
samarbeid med oss. Vi vil i løpet av Job Huntingperioden som nå varer fram til 10.april kontakte andre
aktuelle aktører.
I Student Hunting perioden høsten 2016 hadde vi to søkere, noe som tilsier et forbedringspotensial for
den kommende Student Huntingperioden; som starter 10.april. Vi har i denne anledningen arrangert ”Go
International” sammen med S&C for å informere studentene om de internasjonale mulighetene de har
gjennom ELSA. Vi kommer til å stå på stand for å gi studentene informasjon om traineeshippene som blir
sluppet 17.april og vurderer å arrangere ”åpent kontor”, e.l. hvor studentene kan komme innom å få hjelp
med søknaden sin.
Utover dette har jeg bistått styret i de aktivitetene som har blitt arrangert av ELSA Tromsø dette
semesteret.
Marie Stenhammer Berntzen
Vice President for STEP
ELSA Tromsø 2016/2017
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Director for Arbeidslivsdagen
Planleggingen av ALD 2017 har pågått kontinuerlig siden høstsemesteret startet. Arbeidet har vært
intensivt siden desember, da årets ALD ble avholdt allerede 18. Januar.
I perioden fram til 18.januar gikk mye av tiden til å få på plass de resterende detaljene rund arrangementet.
Tidsplan ble utarbeidet, klargjøring av Solhallen, organisering og delegering av oppgaver og generell plan
for gjennomføring av selve dagen.
I tiden frem til 18. januar tok flere av aktørene kontakt for mer informasjon og andre forespørsler, hvilket
medførte at disse måtte besvares. Mye av tiden ble brukt til mail- og telefonkorrespondanse med aktørene
som skulle delta på arrangementet.
Det siste av materiellet til programbladet ble innhentet, og med fantastisk innats fra Vice President for
Marketing ble bladet ferdigstilt og sendt til trykk. Videre har Vice President for AA vært uvurderlig hjelp
med innhenting av premier som skulle loddes ut på bedriftspresentasjonene, og med klargjøringen av
Minglefesten på Compagniet.
Tiden etter Arbeidslivsdagen ble brukt til tilbakesending av standmatriell og andre praktiske oppgaver.
Fremover vil jeg utarbeide en mappe med alle dokumenter, praktisk informasjon og kontaktliste som har
blitt brukt for arrangementet. Dette vil føre til en bedre transition, og lette arbeidet for det neste styret og
director.
Foruten arbeidet med Arbeidslivsdagen har jeg deltatt på styremøter og andre aktiviteter som har blitt
arrangert i regi av ELSA Tromsø.
Til slutt ønsker jeg å takke resten av styret for uvurderlig hjelp i forkant og under ALD, og ikke minst en
fantastisk styreperiode.

Maria Skog
Director for Arbeidslivsdagen
ELSA Tromsø 2016/2017
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Director for Forhandlingskonkurransen
Planleggingen av Forhandlingskonkurransen 2017 startet i høstsemesteret. Hovedmålet for min
styreperiode var å heve statusen og kjennskapet til konkurransen.
For å gjøre konkurransen mer attraktiv ønsket vi å få til et forhandlingskurs i samarbeid med et
advokatfirma. Dette lot seg dessverre ikke gjøre i år, men er en idé man kan bygge videre på. Da det ble
klart vi ikke fikk et kurs valgte vi å innføre en veileder-ordning, lik den vi har i Prosedyrekonkurransen.
Denne ordningen har fått positive tilbakemeldinger fra deltagere og dommere/veiledere, så det er noe vi
ønsker å videreføre til neste års konkurranse.
Jeg har jobbet tett sammen med VP Marketing for å øke kjennskapet til konkurransen. Vi har lagd flyers,
stått på stand, informert om konkurransen i forelesningene til 1.-.3 avdeling, samt vært aktive i
markedsføringen på Facebook.
Videre har jeg hatt et meget godt samarbeid med VP AA, vi har hatt jevnlige møter og utvekslet en del
ideer til forbedringer av konkurransen.
For å gi et løft til interessen for konkurransen, valgte vi å øke premien fra kr. 5.000,- til kr. 10.000,-. Vi
hadde en forelesning i Forhandlingsteknikk med Anna Nylund 17. januar, hvor påmeldingen åpnet
umiddelbart etter. De 8 plassene i konkurransen ble fylt opp etter bare tre minutter. Totalt var det 15 lag
fra 1.-3. avdeling som meldte seg på. Dette tyder på at vi har gjort noe riktig, og det kan til neste år vurderes
å ha en innledende runde, slik de har i Oslo, fremfor «første mann til mølla»-prinsippet.
For å få tid til veiledning har vi økt forberedelsestiden fra én time til henholdsvis to og tre timer de to
første rundene. Første runde ble avhold 6. februar, og i anledning samefolkets dag var temaet for
forhandlingene samisk håndverk. Dommere og veiledere var Anna Nylund, Kristine Korsnes, Stig
Eidissen og Sverre Magnus Salvesen, alle fra Det Juridiske fakultet.
Andre runde ble avholdt 13. februar, dommere og veiledere her var Ánde Somby, Kristine Korsnes og
Marius Storvik fra fakultetet, samt Jørn A. Normann, partner i Advokatfirmaet Rønning-Hansen.
Finalen fant sted 23. februar i Rettssalen. Til finalen valgte vi å forlenge forberedelsestiden til en uke,
ettersom de har en uke forberedelsestid til den nasjonale finalen. Veiledere var Ánde Somby fra fakultetet
og Sigurd T. Kinge fra Advokatfirmaet PwC. Dommerpanelet besto av Anna Nylund og Svein Kristian
Arntzen fra fakultetet, og Espen Johannessen, partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Etter
en spennende finale ble Alexandra Olsen og Mojdeh Allahpour kåret til vinnerne av ELSA Tromsøs
Forhandlingskonkurranse 2017.
På kvelden ble det arrangert en bankett for finaledeltagere, dommere, veiledere, sponsorer og styret i
ELSA Tromsø, etterfulgt av en finalefest 24. februar.
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Den nasjonale finalen gikk over tre runder 21. – 23. mars i Oslo. Veileder for Alexandra og Mojdeh var
Jørn A. Normann fra Advokatfirmaet Rønning-Hansen.
I skrivende stund holder vi på å utarbeide en søknad til administrasjonen for å få godkjent muntlig
presentasjon ved deltagelse i Forhandlingskonkurransen. Vi har også et ønske om å få til studiepoeng på
lik linje som i Prosedyrekonkurransen, men første steg blir nok å få godkjent muntlig presentasjon.
Konkurransen har definitivt blitt mer anerkjent på fakultetet, og dette er noe jeg håper bygges videre på.
Etter gjennomføringen, og deltagelse på ELSA Oslos regionale finale i Forhandlingskonkurransen, har jeg
noen ideer til neste års gjennomføring. Før transition vil jeg lage en handbook med en komplett
gjennomgang av konkurransen, herunder aktuelle bidragsytere, hva en må huske på og forslag til
forbedringer.
Foruten arbeidet med Forhandlingskonkurransen har jeg bistått styret og deltatt på styremøter og andre
arrangement i regi av ELSA Tromsø.
Til slutt ønsker jeg å takke styret i ELSA Tromsø 2016/2017 for en fantastisk styreperiode!

Elise Forså
Director for Forhandlingskonkurransen
ELSA Tromsø 2016/2017
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Director for Prosedyrekonkurransen
Ettersom at prosedyrekonkurransen gjennomføres på høsten, har det ikke vært så mye som har skjedd i
vervet mitt dette semesteret. Jeg har begynt å planlegge og vurdere noen endringer for neste års
konkurranse for å øke interessen, spesielt blant de øvre avdelingene. Jeg har også begynt å lete etter
faktumforfattere og veiledere, samt begynt å skrive en oversikt på hva som må gjøres til neste år.
Ellers har jeg hjulpet til med de andre arrangementene i regi av ELSA Tromsø dette semesteret.
Til slutt på jeg takke årets styre for en spennende og lærerik styreperiode!

Karoline Angell
Director for Prosedyrekonkurransen
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 ELSA-quiz for alle jusstudentene på Bazinga, men også planlegging av sosiale
sammenkomster innad i styret, og med aktive medlemmer. Vår-semesteret har også gått i å planlegge
temafest for hele jussen som skal holdes 1. april. Dersom denne blir en suksess, håper vi på at temafesten
kan bli en årlig tradisjon.
Jeg har vært veldig heldige med de aktive medlemmene i social-gruppen. Vi har fått til et godt samarbeid
slik at arbeidsoppgavene, både i forhold til planlegging av quiz og fest, har vært fordelt mellom flere.
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. Vi i styret innad har også hatt et godt samarbeid,
spesielt når det kommer til planlegging av arrangementer på tvers av gruppene som for eksempel ELSAday quizen.
Hele året 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 – Foreløpig regnskap 2016/2017
Foreløpig Resultatregnskap ELSA Tromsø 01.08.16-20.03.17
Driftsinntekter
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
3021 Arbeidslivsdagen
3991 Sponsorinntekter
Sum driftsinntekter

Denne perioden
8 000,00
417 500,00
52 000,00
477 500,00

Driftsutgifter
6701 Revisjonshonorar
7141 LM - Eksternt
7142 Reisestøtte internasjonalt
7143 Studieturer
7330 Markedsføring
7711 Styremøter
7720 Generalforsamling
7740 Øreavrunding
7770 Bank- og kortgebyr
7781 Rekruttering
7783 Social
7784 Medlemsavgift ELSA Norge
7785 Legal English
7790 STEP
7791 S&C
7792 LM - Lokalt
7793 Prosedyrekonkurransen
7794 Forhandlingskonkurransen
7795 Arbeidslivsdagen
7797 ELSA - Day
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
Sum driftsutgifter

Denne perioden
- 1 000,00
- 40 328,04
- 10 000,00
- 49 230,33
- 7 448,86
- 61,18
- 735,28
- 0,77
- 806,75
- 6 895,08
- 11 785,68
- 13 333,33
- 13 735,04
- 431,00
- 528,00
- 68 282,37
- 17 182,54
- 23 182,99
- 12 660,78
- 2 400,00
- 3 450,00
- 8 340,00
- 291 818,02

Driftsresultat
Driftsresultat

Denne perioden
185 681,98

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
8051 Renteinntekt bankinnskudd
80 Finansinntekt

Denne perioden
2 985,03
2 985,03

8179 Annen finanskostnad
81 Finanskostnad
Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

- 160,00
- 160,00
2 825,03
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Resultat
Resultat

Denne perioden
188 507,01
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Notat 4 – Forslag til budsjett 2017/2018
Forslag til budsjett 2017-2018
Inntekter

Inntekter

Hovedsponsor (Steenstrup Stordrange)

52 000,00

Prosedyrekonkuransen afterparty

5 000,00

Støtte til Forhandlingskonkurransen og Legal English (UIT)

20 000,00

Arbeidslivsdagen

300 000,00

Renteinntekter

10 000,00

Sum inntekter
Utgifter

387 000,00
Utgifter

Landsmøte Eksternt

35 000,00

Landsmøte Eksternt

35 000,00

ELSA Norge

15 000,00

Arbeidslivsdagen

25 000,00

Prosedyrekonkurranse

30 000,00

Forhandlingskonkurransen

30 000,00

Social

20 000,00

S&C

15 000,00

Legal English

15 000,00

Studietur

75 000,00

STEP

15 000,00

Rekruttering

15 000,00

ELSA-dagen

1 000,00

Markedsføring

10 000,00

Reisestøtte til int. arr. for ELSA Tromsø

30 000,00

Transition
Andre kostnader

5 000,00
12 000,00

Revisor

1 000,00

Finansutgifter

3 000,00

Sum utgifter

387 000,00
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Notat 5 – Vedtektsendringer
Vedtektenes § 2 Formål annet ledd:
ELSA Tromsø er en partipolitisk uavhengig og ideell organisasjon. uavhengig, ikke-politisk og non-profit
organisasjon.
Begrunnelse: Dette samsvarer med ELSA Norges vedtekter.
Styrets innstilling: Vedtas
Nytt kapittel 6:
Kapittel 6. Go International fondet
§ 27 - Fondets formål er å bidra til at flere medlemmer av ELSA Tromsø får mulighet til å delta på ELSAs
Traineeordning, ELSA Law Schools, ELSA Delegations og ELSAs internasjonale konkurranser. Fondet
skal være permanent.
§ 28 - Styret i ELSA Tromsø skal avgjøre hvor mye av overskuddet fra inneværende styreperiode som skal
avsettes til Go International-fondet. Minimum 10% av overskuddet skal avsettes hvert år.
§ 29 - Midlene skal fordeles av en komite bestående av tre representanter. ELSA Tromsø skal ha minst en
representant i komiteen. Styret i JSU og Det juridiske fakultet skal tilbys hver sin plass. Skulle JSU eller
Det juridiske fakultet ikke stille med representanter utnevner ELSA Tromsø den eller de manglende
representantene.
Ingen representanter kan delta i avstemninger som direkte eller indirekte angår en selv, eller sine
nærstående. Hver representants habilitet skal vurderes før behandlingen av den enkelte søknad.
Komiteen skal behandle søknadene fortløpende.
§ 30 - I vurderingen av den enkelte søknad skal det legges vekt på innholdet i studentens søknad,
kostnadene forbundet med deltakelsen, antallet mottatte søknader til det enkelte arrangement, og fondets
formål og økonomiske forhold. Midler kan kun gis til deltagelse på arrangement i regi av ELSA.
§ 31 - Utbetaling av midler skal skje i forkant av deltakelsen på arrangementet. Dersom medlemmet ikke
deltar på arrangementet skal midlene tilbakebetales, uavhengig av årsak.
§ 32 - Fondet opphører når alle midlene er fordelt. Skulle ELSA Tromsøs økonomiske situasjon tilsi det,
kan Generalforsamlingen avvikle fondet med 4/5 flertall. Midlene står da til ELSA Tromsøs frie
disposisjon.
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Øvrige bestemmelser i nåværende kapittel 6 må endres om dette blir vedtatt.
Begrunnelse: Formålet med opprettelsen av Go International fondet er at eventuelle overskudd i ELSA
Tromsøs økonomi skal legges i et fond slik at ELSA Tromsøs medlemmer har muligheten til å benytte seg
av ELSAs internasjonale tilbud.
Styrets innstilling: Vedtas.

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

31

