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Referat  Generalforsamling 30.03.17 
 
Presidenten åpner Generalforsamling kl. 14.18.  
 
Tilstede: 38 
 

1 . Godkjenning av innkall ing og dagsorden 
 
Avholdende: 0 
Mot: 0 
 
Innkalling og dagsorden er godkjent.  
 

2. Valg av ordstyrer,  referent og tel lekorps 
 
Fredrik er valgt som ordstyrer ved akklamasjon.   
Stine er valgt som referent ved akklamasjon.  
Birgitte, Mathias og Elise er valgt som tellekorps ved akklamasjon.  
 

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

 
Avholdende: 0 
Mot: 0  
 
Referat er godkjent ved enstemmighet.   
 

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

 
Styret og directors gjennomgår semesterrapportene sine.  
 
Spørsmål fra salen: Får man studiepoeng for å være med i prosedyrekonkurransen? 
 
Svar fra Alex: Man får adgang til å ta et valgfag som heter ”prosedyre” på 5. avdeling og kan bruke 
prosedyren fra konkurransen som en fremføring. Det samme gjelder nordisk prosedyrekonkurranse.  
 
Elise: Tanken er at Forhandlingskonkurransen skal få samme ordning i framtiden med valgfag, men 
fakultetet har sagt at det ikke er mulig å gjennomføre det mens konkurransen fortsatt er så fersk, men vi er 
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i dialog om det. Men vi jobber med å ordne det slik at man iallfall får det godkjent som en muntlig 
presentasjon.  
 
Spørsmål fra salen: Hvordan kom dere på navnet Hula-hula?  
Sigrid: Måtte finne et catchy navn som når ut til mange. Kom på Hula-hula på lørdag!  
 
 

5. Presentasjon av foreløpig regnskap 2016/2017 – notat  3  
 

 
Alex legger fram foreløpig regnskap for 2016/2017.  
 
Foreløpig Resultatregnskap ELSA Tromsø 01.08.16-20.03.17 

    Drifts inntekter  Denne perioden 
 3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats  8 000,00 
 3021 Arbeidslivsdagen  417 500,00 
 3991 Sponsorinntekter  52 000,00 
 Sum drifts inntekter   477 500,00 
 

  Driftsutgifter  Denne perioden 
 6701 Revisjonshonorar - 1 000,00 
 7141 LM - Eksternt - 40 328,04 
 7142 Reisestøtte internasjonalt - 10 000,00 
 7143 Studieturer - 49 230,33 
 7330 Markedsføring - 7 448,86 
 7711 Styremøter -  61,18 
 7720 Generalforsamling -  735,28 
 7740 Øreavrunding -  0,77 
 7770 Bank- og kortgebyr -  806,75 
 7781 Rekruttering - 6 895,08 
 7783 Social - 11 785,68 
 7784 Medlemsavgift ELSA Norge - 13 333,33 
 7785 Legal English - 13 735,04 
 7790 STEP -  431,00 
 7791 S&C -  528,00 
 7792 LM - Lokalt - 68 282,37 
 7793 Prosedyrekonkurransen - 17 182,54 
 7794 Forhandlingskonkurransen - 23 182,99 
 7795 Arbeidslivsdagen - 12 660,78 
 7797 ELSA - Day - 2 400,00 
 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget - 3 450,00 
 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget - 8 340,00 
 Sum driftsutgifter  -  291  818,02 
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Driftsresultat  Denne perioden 
 Driftsresultat   185  681 ,98 
 

  F inansinntekt  og f inanskostnad,  ekstraordinære  poster  Denne perioden 
 8051 Renteinntekt bankinnskudd  2 985,03 
 80 Finansinntekt  2 985,03 
 

  8179 Annen finanskostnad -  160,00 
 81 Finanskostnad -  160,00 
 

  Sum finansinntekt  og f inanskostnad,  ekstraordinære  poster   2  825,03  
 

  Resultat  Denne perioden 
 Resultat   188  507,01  
  

Foreløpig regnskap for 2016/2017 tas til orientering.  
 
 

6. Forslag t i l  budsjett  2017/2018– notat 4 
 

 
Alex legger fram forslag til budsjett for 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   387 000,00  

    

Utgifter   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  
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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  5 000,00  

Andre kostnader  12 000,00  

Revisor  1 000,00  

Finansutgifter  3 000,00  

Sum utgifter   387 000,00  

  

  Resultat   -     
 
Budsjett for 2017/2018 budsjett vedtas ved enstemmighet.  
 

7. Forslag t i l  vedtektsendringer – notat  5  
 
Stine: Vedtektsendringer kan kun vedtas med 2/3 flertall på generalforsamlingen. Vedtektsendringene trer 
i kraft når generalforsamlingen heves. 
 
Stine legger fram forslag til å endre vedtektenes § 2 formål.  
 
Vedtektenes § 2 Formål annet ledd: ELSA Tromsø er en partipolitisk uavhengig og ideell organisasjon. 
uavhengig, ikke-politisk og non-profit organisasjon. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtektenes § 2 Formål annet ledd lyder nå som følger:  
 
ELSA Tromsø er en partipolitisk uavhengig og ideell organisasjon. 
 
Alex går gjennom forslaget til et nytt kapittel 6. Go International fondet.  
 
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 



 

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 

 

6   

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. 
 
Øvrige bestemmelser i nåværende kapittel 6 må endres om dette blir vedtatt. 
 
Spørsmål fra salen: Angående § 27 om permanent. Blir ikke det overflødig hvis man kan endre det i 
ettertid? 
Alex: Det skal være forbehold og det skal fortsette å løpe. I § 30 skal det i vurderingen tas hensyn til 
økonomiske forhold. Målsetningen er evigvarende og kontinuerlig tas 10 % av eventuelt overskudd.  
 
Spørsmål fra salen: Det står at Jurfak og JSU skal ha en representant. Er det forespurt på forhånd?  
Alex: Ja, de er forespurt og er positive til det.  
Fredrik: De skal tilbys en plass, og hvis ikke, kan ELSA supplere seg selv.  
 
Vedtektsendringene er enstemmig vedtatt.  
 
5 minutter pause før valget.  
 
Antall stemmeberettigede: 33. 
 

8. Valg av styre 
 
a .  President 
 
Nominerte:  Mia Berthling Herberg  
 
Mia holder appell.  
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Fredrik: Hvordan vil du løse interne konflikter?  
Mia: Ha god dialog med alle i styret, og ta opp ting dersom de oppstår.  
Fredrik: Hvordan ser du for deg samarbeidet med de andre jussforeningene på fakultetet?  
Mia: Fortsette den gode dialogen for vi jobber alle for de samme studentene, og unngå at arrangementene 
kræsjer.  
Spørsmål fra salen: Hva tenker du at ELSA kan gjøre for å få en større tilslutning fra de nye studentene? 
Det var mange nye på infomøtet, men ikke alle har deltatt i ettertid.  
Mia: Gi de nye større oppgaver slik at de føler de er mer med på oppgavene for å føle tilhørighet.  
 
Mia er valgt ved akklamasjon.  
 
b.  Secretary General  
 
Nominerte:  Karoline Angell   
Nominerte:  Anette Lindberg Paulsen  
 
Karoline holder appell. 
 
Stine: Hvordan vil du rekruttere nye medlemmer, og opprettholde medlemmene aktive?  
Karoline: Ha rekrutteringsmøte, markedsføre eventene vi har og få medlemmer til å føle seg inkludert og 
ha sosiale events for å knytte bånd.  
Spørsmål fra salen: Hvilke egenskaper har du som vil gjøre at du vil være en bedre kandidat enn Anette? 
Og hvilke egenskaper har Anette som er bedre enn deg?  
Karoline: Har erfaring fra PK med de aktive medlemmene. Hun har erfaring fra markedsføringen, men jeg 
har erfaring med samarbeidet i prosedyrekonkurransen. Jeg har færre forpliktelser og mer tid til ELSA.  
 
Anette holder appell.  
 
Stine: Hvordan vil du rekruttere nye medlemmer, og opprettholde medlemmene aktive? 
Anette: Samhold i styret er viktig. Holde rekrutteringsmøte og finne oppgaver til de så snart som mulig 
etterpå.  
Spørsmål fra salen: Hvilke egenskaper har du som vil gjøre at du vil være en bedre kandidat enn Karoline? 
Og hvilke egenskaper har Karoline som er bedre enn deg?  
Anette: Karoline har stå-på-vilje og får ting gjort. Jeg er strukturert, og skal jeg gjøre ting så gjør jeg det 100 
%. Jeg er veldig glad i ELSA og ønsker å fortsette.  
 
Tellekorpset teller.  
 
Avholdende: 5 
Anette: 20  
Karoline: 8 
 



 

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 

 

8   

Anette er valgt.  
 
c .  Treasurer 
 
Nominerte:  Robert Hov Grønbech 
 
Robert holder appell.  
 
Alex: Hvis et styremedlem kommer til deg med en kvittering og du er i tvil om dette er godkjent bruk av 
midler hva gjør du?  
Robert: Regner med at det er en prosedyre i ELSA om dette, og regner med å få en transition for hvordan 
jeg skal takle slike situasjoner. Viktig å være streng med midlene som ELSA får tildelt, og stille spørsmål 
ved enkeltes bruk.  
 
Fredrik: Du liker tall og andre ting?  
Robert: Økonomidelen ved jussen er interessant. Har eksamen i regnskap.  
 
Robert er valgt ved akklamasjon.  
 
d.  Vice President for Marketing 
 
Nominerte:  Frida Jacobsen 
 
Frida holder appell.  
 
Sigrid: Du har jo vært aktiv i ELSA?  
Frida: jeg har bidratt i social og deltatt gjennom hele året.  
Anette: Har du erfaring med photoshop eller indesign?  
Frida: Har litt erfaring og blir å lære på transition.  
Marie: Hvordan skal du sørge for at styret skal sørge for at de holder tidsfristene? 
Frida: Jeg er flink å mase. Må bare sørge for at folk hører på meg.  
 
Frida er valgt ved akklamasjon.  
 
e .  Vice President for Academic Activities  
 
Nominerte:  Stian Jakobsen Reitan 
Nominerte:  Kristine Simonsen  
 
Stian holder appell.  
 
Mia: Har du noen ideer til å utvikle konkurransene videre?  
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Stian: Unviersiell utforming for PK i samråd med Oslo og Bergen. Stevningskonkurransen først. Senke 
terskelen for å få folk med. I verste fall får deltakerne prøvd seg en stevning. Har savnet mer informasjon i 
forkant, og vil prøve å lage større oppstyr rundt konkurransene.  
Mia: Har du noen tanker rundt arbeidsfordelingen mellom deg og director for ALD, PK og FK?  
Stian: Flere som skal være med å videre. Den som er director skal ha hovedansvaret og jeg kan passe på at 
det blir gjort. Vil ikke styre over andre, men gi hjelp når man er nødvendig. Er man director, så skal den få 
lov til å prøve å gjøre jobben sin, uten å blande seg inn og ta over. En god blanding mellom streng og snill.  
Spørsmål fra salen: Var du forberedt på å bli nominert på forhånd? 
Stian: Har gitt uttrykk for at jeg ønsker å stille etter deltakelsen på landsmøtet, og har snakket med Mia på 
forhånd.  
 
Alex må gå fra møtet. Antall stemmeberettigede: 32  
 
Kristine holder appell.  
 
Mia: Har du noen ideer til å utvikle konkurransene videre og bedre? 
Kristine: Mye med samarbeid med markedsføringen og være tidlig ute. Være frampå og ta kontakt.  
Mia: Har du noen tanker om arbeidsfordelingen mellom deg og director for ALD, PK og FK? 
Kristine: Viktig at de som blir directors får hjelp og jeg stiller opp for de.  
 
Antall avgitte stemmer: 31 
Avholdende: 1  
Stian: 23 
Kristine: 7  
 
Stian er valgt.  
 
f .  Vice President for Seminars & Conferences 
 
Nominerte:  Kristine Simonsen 
 
Kristine holder appell.  
 
Stine: Har du noen ideer du kunne tenke deg å gjennomføre?  
Kristine: Vil gjerne fortsette med det som har vært gjort tidligere, men jeg må sette meg mer inn i vervet og 
håper på en god innføring.  
 
Kristine er valgt ved akklamasjon.  
 
g.  Vice President for Student Trainee Exhange Programme 
 
Nominerte:  Tiri l  Rydningen  
Nominerte:  Tuva Sørensen  
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Tiril holder appell.  
 
Marie: STEP har et arrangement som heter Go International som er et satsningsområde. Har du noen 
ideer om hvordan man kan få flere til å komme og til å gjennomføre et slikt arrangement?  
Tiril: Viktig å få ut informasjon og hva det kan gi studenter. Være aktiv med det blant studentene.  
Marie: I forhold til STEP så må man ta kontakt med studenter og aktører. Hvor trygg er du på å ta 
kontakt med advokatkontorer, offentlige aktører og og studenter? 
Tiril: Er utadvendt og tør å ta kontakt. Tror ikke det blir et problem for meg. Er åpen og 
imøtekommende.  
Spørsmål fra salen: Har du vært med i STEP i år?  
Tiril: Nei, har ikke vært med i STEP.  
 
Tuva holder appell.  
 
Marie: STEP har et arrangement som heter Go International som er et satsningsområde. Har du noen 
ideer om hvordan man kan få flere til å komme og til å gjennomføre et slikt arrangement?  
Tuva: Vil sikkert få informasjon om hvordan det har gåt tidligere. God kontakt med markedsføring og stå 
på for at det nås ut til folk.  
Marie: I forhold til STEP så må man ta kontakt med studenter og aktører. Hvor trygg er du på å ta 
kontakt med advokatkontorer, offentlige aktører og og studenter? 
Tuva: Føler meg veldig trygg. Ble nettopp tillitsvalgt fordi jeg føler jeg kan snakke med alle. Har vært med i 
social gruppa og har arrangert greier der.  
Spørsmål fra salen: Har du vært med i STEP?  
Tuva: Har ikke det, men har lyst å engasjere meg mer i STEP.  
 
Tellekorpset teller.  
 
Avgitt 28 stemmer.  
 
Avholdende: 3 stemmer.  
Mot: 1 stemme. 
Tiril: 13 stemmer 
Tuva: 11 stemmer  
 
Tiril Rydningen er valgt.  
 

9. Valg av directors  
 

a .  Director for Arbeidsl ivsdagen 
 
Nominerte:  Sigrid Marton  
 



 

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   

Sigrid holder appell.  
 
Maria: Har du noen konkrete ideer til neste års ALD? 
Sigrid: Under WS på LM så har jeg lyst å få til en ordning på hvor at på ALD så kan alle studentene levere 
søknad i en boks og at det blir trukket tilfeldig hvem som får intervju. Tenker at det kan føre til mindre 
press.  
Anette: Er du flink til å trille tunge ting?  
Sigrid: Ja.  
Mathias: Kjent for å være masse arbeid. Hvordan håndterer du eventuelle humørsvingninger?  
Sigrid: Er en positiv person og har full forståelse for at dette kommer i perioder og dette kan ta mye tid og 
tror jeg kan klare det. Klarer å holde hodet kaldt og få jobben gjort.  
 
Sigrid Marton er valgt ved akklamasjon.  
 
b.  Director for Forhandlingskonkurransen 
 
Nominerte:  Jørgen Bunk  
 
Jørgen holder appell.  
 
Elise: Tidlgiere har det vært lav oppslutning, men i år fikk vi 15 påmeldt lag. Hva tenker du om å ha en 
innledende runde? 
Jørgen: Vil kjøre det i flere runder og flere får et innblikk i hva det gjelder. Det tar kanskje lenger tid, men 
folk får mer erfaringer. Ha en runde hvor man velger kvalifiserende lag og blir bedre om man får et 
konsept.  
Elise: Har du noen forbedringer til konkurransen? 
Jørgen: Det er nytt, og jeg må sette meg mer inn i det og se hva man kan gjøre videre. 
Anette: Vil du si at du liker å samarbeide eller jobbe for deg selv? 
Jørgen: Liker å jobbe med folk slik at arbeidet blir kvalitetssikret. Vil jobbe som et lag og et team.  
 
Jørgen Bunk er valgt ved akklamasjon.  
 
c .  Director for Prosedyrekonkurransen 
 
Nominerte:  Sunniva Olaussen 
Nominerte:  Kristin Leistad 
Nominerte:  Bendik Midtkandal   
 
Sunniva holder appell.  
 
Karoline: Har vært en trend at det hovedsakelig har vært påmeldte fra nedre avdelinger. Har du forslag til 
å øke interessen i de øvrige avdelingene?  
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Sunniva: Ta bedre kontakt og oppfordre de til å delta. Få ut mer informasjon og hva man kan få ut av det. 
Hvis de vinner så kan de få 15 studiepoeng. Gjøre det mer tiltrekkende.  
Karoline: Har du lyst å gjøre noen endringer til konkurransen?  
Sunniva: Være forberedt til hva som skal gjøres.  
Anette: Hva er din sterkeste side som vil gjøre seg godt i vervet?  
Sunniva: Jeg jobber bra med folk og er flink til å delegere oppgaver. Jobbe sammen som et team. Prøve å 
rekruttere nye studenter.  
Spørsmål fra salen: Så ikke du alle rundene? 
Sunniva: Ville få med alt for å se hvordan man prosederer og hva konkurransen dreide seg om.  
Spørsmål fra salen: Vil du si du har oversikt?  
Sunniva: Har fulgt med og vet hva det dreier seg om fra et publikumsståsted og vil nå være med og 
arrangere.  
 
Kristin holder appell.  
 
Karoline: Har vært en trend de siste årene at det hovedsakelig har vært påmeldte fra nedre avdelinger. Har 
du forslag til å øke interessen i de øvrige avdelingene? 
Kristin: Kan gjøre mye forskjellig, vet ikke hvor strenge rammene er. Kan velge faktum som er mer rettet 
for øvrige avdelinger. Gjøre noe med konkurransen som blir mer relevant for de øvrige avdelingene. 
Snakke med de tillitsvalgte og undersøke hva som kan være mer attraktivt.  
Karoline: Tenkt å gjøre noen endringer. Er du interessert i å se på det før perioden begynner?  
Kristin: Begynne tidlig å se på erfaringene fra tidligere år.  
Anette: Hva er din sterkeste side som vil gjøre seg godt i vervet? 
Kristin: Jobber godt både selvstendig og alene, og er åpen for begge deler.  
 
Bendik holder appell.  
 
Karoline: Har vært en trend at det hovedsakelig har vært påmeldte fra nedre avdelinger. Har du forslag til 
å øke interessen i de øvrige avdelingene? 
Bendik: Spesielt 3. Avdeling vil være viktig å få med. Det virker som om de føler et press for å delta. Gå inn 
for å avdramatisere deltakelsen. Videreformidle alt til 3. Avdeling. 1. Avdeling skal være velkommen til å 
delta, men tenker at ved mange påmeldte lag, så kan en innledende stevning vil være en god idé.  
Karoline: Vi har planlagt de endringene til høstene. Er du interessert i å være med og planlegge?  
Bendik: Er absolutt interessert i å være i forkant med det.  
Spørsmål fra salen: Har du erfaringer fra organisasjoner?  
Bendik: Har verv fra for eksempel debut uka og føler jeg besitter den kompetansen som behøves for å ha 
et verv. 
Spørsmål fra salen: Hvordan føler du for å gjøre medlemmer aktive?  
Bendik: Tror det kunne vært bra med et infomøte om prosedyrekonkurransen i forkant om mulighetene 
til å ikke bare delta som deltaker, men som bidragsyter.  
 
Antall avgitte stemmer: 28 stemmer  
Bendik: 16 
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Sunniva: 6  
Kristin: 5  
 
Bendik Midtkandal er valgt.  
 
 
d. Social  Director 
 
Nominerte:  Maia Steiro 
Nominerte:  Maja Yttermo  
 
Maia holder appell.  
 
Sigrid: Det er viktig for å få noe i gang i starten. Har du forslag til et arrangement man da kan arrangere?  
Maia: Quiz og fest. Alt for å møtes og samles og skape kontakt og samspill for å bli kjent.  
Anette: Hva vil du finne på for styret?  
Maia: Det er viktig. Gjøre noe sammen for å skape et godt samspill. Det legger grunnlaget for et godt 
samarbeid. Får sikkert innspill fra Sigrid der.  
Sigrid: Hva skiller deg og den andre kandidaten? 
Maia: Jeg er glad i å organisere. Jeg er glad i å jobbe med andre folk og samarbeide. Er klar for å ta 
hovedansvaret og delegere oppgavene videre.  
Spørsmål fra salen: Det skjer mye ved semesterstart. Hva tenker du om å lage en plan?  
Maia: Samarbeid om å lage en plan og få til noe fra starten av.  
 
Stine leser opp Majas appell da hun ikke selv kunne være tilstede.  
 
Kommentarer til Maja fra salen: Tilslutter meg til brevet hennes. Hun har ståpåvilje og får ting gjort, og 
kunne dessverre ikke være her i dag da hun måtte flytte fra en leilighet.  
 
Tellekorpset teller.  
 
Antall avgitte stemmer: 27  
Avholdende: 2  
Maja Y: 13  
Maia S: 12  
 
Maja Yttermo er valgt.  
 
e.  Director for Studieturer 
 
Nominerte:  Karoline Angell   
Nominerte:  Fredrik Stenstrøm 
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Karoline Angell holder appell.  
 
Stine: Hva vil du gjøre for å forbedre studieturen og unngå at studieturen blir avlyst?  
Karoline: Ha en kontrakt. Det er viktig at alle på studieturene får en god opplevelse og at ELSA gir et godt 
inntrykk utad.  
Spørsmål fra salen: Tenker du da med kontrakten, at dersom de ikke blir med på det faglige, så får de 
påkrav om å tilbakebetale subsidiene? 
Karoline: Vi er jusstudenter, og det er det som interesserer oss. Finne et sted som appellerer til 
jusstudenter.  
Anette: Kommentar til det faglige. Alle vil ikke like alt, men noe må være obligatorisk.  
Frida: Hva vil du gjøre? Hvordan få et godt faglig innhold?  
Karoline: Viktig med en god og tidlig planlegging. Finn et sted tidlig og lage en oversikt over mulige 
steder, organisasjoner og advokatfirmaer å besøke. Jeg er flink å mase, og ha en god oppfølging av de som 
er med og planlegger i gruppa.  
Marie: Fokusere på hva du vil gjøre. Har du lagt noen plan for reiseleder? Skal det være deg, eller skal du 
instruere reiseleder? Hva kan være forventet av deg som reiseleder?  
Karoline: Man bør ha en reiseleder som er fokusert på å gjøre turen best mulig for alle som er med på 
turen. En reiseleder som er selv interessert i det faglige man har planlagt for resten av deltakerne. Jeg vil 
iallfall finne organisasjoner og liknende som jeg er interessert i. Det er viktig. Passe på at deltakerne er med 
på alt og at alle føler seg inkludert i turen.  
 
Stine leser opp Fredriks appell da han ikke er tilstede pga. jobb. 
 
Kommentar fra salen: Var med Fredrik i Washington D.C. Fredrik var gira på å planlegge en tur da han 
har et klart bilde av hvordan en slik studietur skal planlegges og ønsker å starte tidlig med arbeidet.  
 
Antall avgitte stemmer: 23  
Karoline: 8  
Fredrik: 13  
Avholdende: 2 
 
Fredrik Stenstrøm er valgt.  
 
10.  Eventuelt  
 
Ingen saker på eventuelt.  
 
Presidenten lukker generalforsamlingen kl. 17:31. 



 

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   

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  innsti l l ing:  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  innsti l l ing:  Vedtas.   
 
 
 


