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  Innkal l ing  t i l  Genera l forsamling  
 
Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens § 7. 
 
Generalforsamlingen avholdes mandag 19. mars kl. 14.30 i AUD 3. 
 
På Generalforsamlingen får dere innsyn i semesterrapportene, og treasurer vil legge frem budsjett for 
perioden 2018/2019. 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 2017/2018 
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Bestemmelser  i  vedtektene  som omhandler  genera l forsamlingen 
 
§ 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 
7. Vice President for Student Trainee Exchange Programme 
8. Valg av directors 
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§ 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. Gjennomgang av semesterrapporter og presentasjoner av fremtidsplaner – notat 2 
5. Presentasjon av foreløpig regnskap 2017/2018 – notat 3 
6. Tentativ revisors beretning – notat 4 
7. Forslag til budsjett 2018/2019– notat 5 
8. Forslag til vedtektsendringer – notat 6 
9. 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  

10. Valg av directors 
a. Director for Arbeidslivsdagen  
b. Director for Forhandlingskonkurransen  
c. Director for Prosedyrekonkurransen  
d. Social Director 
e. Director for Studieturer 

11. Eventuelt  
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Notat 1 – Referat  f ra  Genera l forsamling 17.  november 2017 
 

Referat Generalforsamling 17.11.17 
 
Presidenten åpner Generalforsamling kl. 15:16.  
 
Tilstede: 16 
 

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

2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 
 
Mia er valgt som ordstyrer ved akklamasjon.   
Anette er valgt som referent ved akklamasjon.  
Thomas, Crystal og Marcus 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. Supplerende valg av Vice President for Marketing  
Mia orienterer Generalforsamlingen om at Ingvild Olsen Gaarden ble valgt inn av et enstemmig styre, 
hvor det i Generalforsamling må vedtas med simpelt flertall etter vedtektenes § 15.  
 
Mia spør om noen ønsker hemmelig valg, ingen har krevd dette.  
 
Ingvild er valgt til Vice President for Marketing ved akklamasjon.  
 
 

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

 
Styret og directors gjennomgår semesterrapportene sine.  
 
Spørsmål fra salen: så det er quiz 29. Oktober, blir det gode premier?  
Kristine: blir gavekort for 4 på Mathallen, gavekort på vinmonopolet og bokpakke fra Akademika.  
Spørsmål fra salen: sist stengte kjøkkenet 17:30 
Kristine: har snakket med de og de holder oppe til kl. 19:00 
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6. Gjennomgang av regnskap 2016/2017 – notat 3 

 
Robert legger fram foreløpig regnskap for 2016/2017.  
 
Driftsinntekter Denne perioden 
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats  8 000,00 
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats   0,00 
3021 Arbeidslivsdagen  417 500,00 

30 Salgsinntekt, avgiftspliktig  425 500,00 

 3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri  22 680,00 
31 Salgsinntekt, avgiftsfri  22 680,00 

 3991 Sponsorinntekter  52 000,00 
3992 Støtte Arrangement  20 000,00 
3993 LM-Lokalt  18 600,00 

39 Annen driftsrelatert inntekt  90 600,00 

 Sum driftsinntekter  538 780,00 

 Driftsutgifter Denne perioden 
5990 Annen personalkostnad   0,00 

59 Annen personalkostnad   0,00 

 6701 Revisjonshonorar - 1 000,00 
67 Fremmed tjeneste - 1 000,00 

 6800 Kontorrekvisita   0,00 
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.   0,00 

68 Kontorkostnad, trykksak o.l.   0,00 

 7141 LM - Eksternt - 40 328,04 
7142 Reisestøtte internasjonalt - 10 000,00 
7143 Studieturer - 49 230,33 

71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. - 99 558,37 

 7330 Markedsføring - 7 448,86 
73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad - 7 448,86 

 7711 Styremøter -  61,18 
7712 Transition - 1 659,60 
7720 Generalforsamling - 1 190,28 
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7740 Øreavrunding -  0,77 
7770 Bank- og kortgebyr - 2 076,75 
7781 Rekruttering - 6 895,08 
7782 Transition   0,00 
7783 Social - 23 207,86 
7784 Medlemsavgift ELSA Norge - 13 333,33 
7785 Legal English - 13 735,04 
7786 Støtte til medlem fra Go International fondet - 2 000,00 
7790 STEP -  755,39 
7791 S&C - 4 910,00 
7792 LM - Lokalt - 75 943,35 
7793 Prosedyrekonkurransen - 17 182,54 
7794 Forhandlingskonkurransen - 23 934,17 
7795 Arbeidslivsdagen - 20 360,78 
7796 Medlemsavgift ELSA   0,00 
7797 ELSA - Day - 2 400,00 
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget - 4 352,00 
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget - 8 340,00 

77 Annen kostnad - 222 338,12 

 Sum driftsutgifter - 330 345,35 

 Driftsresultat Denne perioden 
Driftsresultat  208 434,65 

 Finansinntekt og finanskostnad, 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 finanskostnad, ekstraordinære 
poster  2 825,03 

 Resultat Denne perioden 
Resultat  211 259,68 
  
 
Spørsmål fra salen: hva skjer med overskuddet? 
Robert: de går på sparekonto og til GO-international fondet.  
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7. Revisors beretning – notat 4 
 
Robert presenterer revisors beretning  
 
 

8. Godkjenning av regnskap 2016/2017 
 
Mot: 0 
Avholden: 0 
 
Regnskap for 2016/2017 er vedtatt ved enstemmighet.  
 
 

9. Presentasjon av foreløpig regnskap 2017/2018 – notat 5 
 
Robert presenterer foreløpig regnskap 
 
Driftsinntekter Denne perioden 
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats   0,00 
3021 Arbeidslivsdagen -  40,00 

30 Salgsinntekt, avgiftspliktig -  40,00 

 3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri   630,00 
31 Salgsinntekt, avgiftsfri   630,00 

 3325 Studieturer  42 000,00 
33 Offentlige avgift vedrørende omsetning  42 000,00 

 3991 Sponsorinntekter  8 000,00 
3993 LM-Lokalt   300,00 

39 Annen driftsrelatert inntekt  8 300,00 

 Sum driftsinntekter  50 890,00 

 Driftsutgifter Denne perioden 
7141 LM - Eksternt - 17 906,87 
7142 Reisestøtte internasjonalt - 5 000,00 
7143 Studieturer - 84 596,00 

71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. - 107 502,87 

 7330 Markedsføring - 6 928,00 
73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad - 6 928,00 

 7770 Bank- og kortgebyr -  230,34 
7781 Rekruttering - 16 385,18 
7783 Social -  807,20 
7791 S&C -  46,96 
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7793 Prosedyrekonkurransen   0,00 
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget   0,00 

77 Annen kostnad - 17 469,68 

 Sum driftsutgifter - 131 900,55 

 Driftsresultat Denne perioden 
Driftsresultat - 81 010,55 

 Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Denne perioden 
Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster   0,00 

 Resultat Denne perioden 
Resultat - 81 010,55 
 
Regnskap for 2017/2018 tas til orientering med et driftsresultat på kr. -81 010,55,- pr. 17.11.17. 
 
 
 

10. Forslag til revidert budsjett – notat 6 
 

 
 

 

Budsjett 
2017/2018 

Revidert 
budsjett 

2017/2018 Endring 
Inntekter    
Hovedsponsor (SANDS – Advokatfirmaet 
Steenstrup Stordrange) 52 000,00 52 000,00 - 
Prosedyrekonkurransen sponsor 
(Advokatforeningen) - 7 500,00 7 500,00 
Prosedyrekonkuransen afterparty 5 000,00 5 000,00 - 
Støtte til Forhandlingskonkurransen og 
Legal English (UIT) 20 000,00 20 000,00 - 
Arbeidslivsdagen 300 000,00 300 000,00 - 
Renteinntekter 10 000,00 10 000,00 - 
Sum inntekter 387 000,00 394 500,00 7 500,00 
  

 
  

Utgifter 
 

  
Landsmøte Eksternt 35 000,00 38 000,00 3 000,00 
Landsmøte Eksternt 35 000,00 37 500,00 2 500,00 
ELSA Norge 15 000,00 15 000,00 - 
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Arbeidslivsdagen 25 000,00 25 000,00 - 
Prosedyrekonkurranse 30 000,00 33 000,00 3 000,00 
Forhandlingskonkurransen 30 000,00 30 000,00 - 
Social  20 000,00 20 000,00 - 
S & C 15 000,00 15 000,00 - 
Legal English 15 000,00 15 000,00 - 
Studietur 75 000,00 79 000,00 4 000,00 
STEP 15 000,00 13 000,00 -2 000,00 
Rekruttering 15 000,00 15 000,00 - 
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 5 000,00 3 000,00 -2 000,00 
    
Andre kostnader 12 000,00 12 000,00 - 
Revisor 1 000,00 1 000,00 - 
Finansutgifter 3 000,00 3 000,00 - 
Sum utgifter 387 000,00 395 500,00 - 
    
Resultat - - 1 000 - 1 000 

  
   
Mot: 0 
Avholden: 0 
 
Revidert budsjett er vedtatt ved enstemmighet.  
 
 

11. Valg av revisor 
 
Joakim Breivik nominert som revisor – er ikke tilstede men har godtatt nominasjonen. 
 
Joakim er valgt som revisor ved akklamasjon.  
 
 

12. Eventuelt  
 
Ingen saker på eventuelt.  
 
 
Presidenten lukker generalforsamlingen kl. 15:42. 
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Notat 2 – Semesterrapporter  våren 2018 
 
 

President 

Dette har vært et innholdsrikt semester med mye spennende på agendaen.   
 
AA har som tidligere år arrangert Arbeidslivsdagen og Forhandlingskonkurransen i begynnelsen av 
dette semesteret. I forkant av Arbeidslivsdagen ble det arrangert et foredrag om CV, søknad og intervju 
med Karriere Troms. Det ble også innført en ny ordning vedrørende intervju på Arbeidslivsdagen, 
hvor studentene fikk muligheten til å delta i en loddtrekning for å få intervju. Alt i alt var hele 
opplegget rundt ALD og selve dagen en stor suksess!  
Forhandlingskonkurransen ble i år arrangert for fjerde gang. Konkurransen var i år svært populær blant 
studentene, og plassene ble fylt opp enda raskere enn i fjor.  
 
I S&C har aktiviteten tatt seg opp dette semesteret. I januar var 12 studenter på studietur til Roma. 
Etter tilbakemelding fra de reisende var dette en svært vellykket tur både når det gjaldt det faglige og 
sosiale. På fakultetet ble det arrangert et foredrag om ESA og EØS-rett ved Christian Jordal. Vi har 
også i år arrangert Legal English kurs med Kevin Harris. Dette var igjen et svært populært kurs blant 
studentene.   
 
STEP har arbeidet jevnt i løpet av semesteret 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 
samarbeid med S&C ble det arrangert et Go International informasjonsmøte, hvor det ble informert 
om alle de internasjonale mulighetene i ELSA. Det ble også informert mer om Go International-fondet 
til ELSA Tromsø som ble opprettet i fjor. 
 
I Social har det blitt arrangert en fest for alle aktive medlemmer i ELSA Tromsø. Vi er helt avhengig av 
hjelp fra aktive medlemmer for å få aktiviteten til å gå rundt, og det er derfor hyggelig at alle kan samles 
for å bli bedre kjent. Det blir også arrangert en temafest på Prelaten 17. mars, som er åpen for alle.  
 
I begynnelsen av April skal ELSA Tromsø delta på ELSA Norges landsmøte som avholdes i Bergen. Vi 
ser frem til en lærerik helg med landsstyret og lokalgruppene i Oslo og Bergen.  
 
I korte trekk har mine arbeidsoppgaver denne våren vært:  
- Forberede og lede styremøter 
- Bistått styremedlemmene i deres arbeid 
- Holdt evalueringsmøter 
- Holdt medarbeidersamtaler med styremedlemmene 
- Holdt løpende kontakt med vår hovedsamarbeidspartner 
- Holdt kontakten med de andre presidentene i Norge 
 
Med dette vil jeg takke resten av styret for en fantastisk styreperiode! Jeg ønsker også å takke alle aktive 
medlemmer for innsatsen dere har lagt ned. 
 
 
Mia Berthling Herberg 
President 
ELSA Tromsø 2017/2018 
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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 
studietur til Roma, kurs i Legal English og forelesning om det indre marked i EU/EØS. 
 
Landsmøtet i ELSA Norge, National Council Meeting (NCM), blir avholdt i Bergen 6.-8.april og jeg 
gleder meg masse til å delta på dette. Neste semester arrangerer ELSA Tromsø landsmøte, og jeg vil 
starte planleggingen av dette allerede før jeg avslutter mitt styreverv. Jeg holder også på å utarbeide et 
transition-dokument som jeg skal gi videre til neste Generalsekretær. 
 
Dette ble mitt siste år i ELSA Tromsø, og jeg har hatt det så gøy! Jeg ønsker derfor å rette en stor takk 
til et fantastisk styre for godt samarbeid og mye moro, og håper nytt styre vil ha meg med som aktivt 
medlem videre. I tillegg ønsker jeg å takke alle medlemmer som har deltatt på arrangement i regi av 
ELSA Tromsø.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anette Lindberg Paulsen 
Secretary General  
ELSA Tromsø 2017/2018 
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Treasurer 

Dette semestret har hovedoppgavene mine være å føre løpende regnskap for ELSA Tromsø, og 
utarbeide forslag til budsjettet i 2018. I tillegg til å levere MVA-budsjett.  
 
Jeg har også innført et nytt bilags-system etter modell fra Bergen/Oslo. 
 
Videre har jeg deltatt ELSA sine styremøter, og skal delta på landsmøtet i Bergen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Hov Grønbech 
Treasurer  
ELSA Tromsø 2017/2018 
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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. 
Semesteret har så langt vært veldig spennende og høydepunktet var Arbeidslivsdagen som ble 
gjennomført med glans av hele styret. Og Mari, markedsføringsassistent, har vært en stor hjelp til å 
promotere alle arrangementene vi har hatt via storys på vår Instagram-konto.  
 
Arbeidslivsdagen 2018:  
Promoteringen til Arbeidslivsdagen starter vi allerede forrige semester. Jeg har hatt ansvaret for å 
utarbeide materiale til alle Facebook-arrangementene i forbindelse med ALD, ALD-magasinet, 
invitasjoner til aktørene og informasjonshefte til selve dagen +++.  Insta-storys ble også godt brukt på 
selve dagen. Personlig ble jeg veldig fornøyd med design-profilen for årets ALD. Det var svært godt 
oppmøte i forkant av ALD på CV og søknad-kurset og etter min mening gikk Arbeidslivsdagen over all 
forventning.  Det var veldig godt utvalg av aktører i år, både offentlige og private, og dette må Sigrid få 
æren for å ha fått til! Hun har lagt ned en enorm innsats for at dagen skulle bli perfekt. Minglefesten 
senere på kvelden hadde også godt oppmøte og folk koset seg.  Tilbakemeldingene fra ALD har så 
langt bare vært positive.  
 
Seminar & Conferences:  
Dagen etter Arbeidslivsdagen var vi så heldige å få å ha forelesning relatert til 2.års pensum i EU/EØS. 
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” 7. 
mars som er et samarbeid mellom S&C og STEP.  
 
Forhandlingskonkurransen: 
Vi starter promoteringen av Forhandlingskonkurransen allerede ved semesterstart og hvor 
konkurransen fikk enormt mye oppmerksomhet. Plassene ble fylt opp på under 3 minutter, enda 
fortere enn i fjor! Til FK laget jeg Facebook-arrangementer, plakater, programblad til finalen og 
diplomer.  Mye av design-profilen var avtalt at skulle være felles for alle lokalgruppene i år, noe som 
gjorde det lettere for meg. Alt i alt vel gjennomført.  
 
STEP:  
Forrige semester ble det utarbeidet mal til plakater i forbindelse med STEP for å få lik design-profil hos 
alle lokalgruppene, den vil også bli brukt i år med samarbeid med VP MKT i Oslo, Bergen og Norway. 
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.  
 
Studieturer:  
Promoteringen av den store studieturen til Roma ble for så vidt gjort forrige semester, hvor turen ble 
fullsatt fort. Fornøyd med det.  
 
Social:  
I forbindelse med social har vi hatt en undergruppefest for alle de aktive medlemmene i ELSA Tromsø 
som ble holdt på Løkta og som jeg personlig syns var veldig gøy. Eller er vi nå i gang med 
promoteringen av tema-festen den 17. mai – «Black and white»-party! Så langt mye engasjement rundt 
denne på Facebook. Den videre promoteringen vil bestå av produsering av plakater og generell hype på 
sosiale medier.  
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Alt i alt, synes jeg vi har hatt et godt og variert faglig og sosialt tilbud til studentene.  
Til slutt vil jeg takke det fantastiske styret vi har hatt i perioden 17/18 – det har vært en glede å styre 
ELSA Tromsø med dere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingvild Emmelie Olsen Gaarden 
Vice President for Marketing  
ELSA Tromsø 2017/2018 
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Vice President for Academic Activities  

I løpet av vårsemesteret er det i all hovedsak i januar og februar undergruppen Academic Activities 
arrangerer aktiviteter. Dette innebærer Arbeidslivsdagen og Forhandlingskonkurransen. Utover det 
gjenstår det å forberede dokumenter til vedkommende som tar over stillingen neste styreperiode.  
 
Jeg ønsker å rette en stor takk til samtlige som har bidratt til de ulike arrangementene i løpet av dette 
semesteret. Styret i ELSA Tromsø har steppet inn der det trengs. De aktive medlemmene i 
undergruppen Academic Activities fortjener en særlig takk, ettersom vi er helt avhengig av medhjelpere. 
Utover det vil jeg også benytte anledningen til å takke studentene ved UiT som har vist interesse, og på 
denne måten gjort det mulig å gjennomføre Arbeidslivsdagen og Forhandlingskonkurransen.  
 
Arbeidslivsdagen 
 
Arbeidet med Arbeidslivsdagen 2018 startet allerede på høstsemesteret. Sammen med Sigrid som var 
Director, satte vi en fremdriftsplan før jul. Tidlig i januar hadde jeg et telefonmøte med Sigrid hvor vi 
fastsatte en mer detaljert plan for ukene frem mot selve dagen. I forkant arrangerte vi et foredrag hvor 
Helen Knoph Larsen fra Karriere Troms snakket om ulike aspekter ved søknads- og intervjuprosessen. 
Dette ble holdt i rettssalen, og det virket som studentene satte pris på dette tilbudet. Jeg kommer til å 
oppfordre det kommende styret til å fortsette med denne ordningen.  
 
I år gjennomførte vi noe helt nytt i Tromsø, hvor studentene kunne delta i en loddtrekning for å få 
intervju. Dette har Oslo og Bergen praktisert i flere år. I etterkant kan vi konkludere med at ordningen 
ble en suksess. Vi fikk inn flere søknader enn antall private aktører som hadde bestilt intervjurom. 
Således var det bare noen få studenter som ikke fikk tildelt intervju på selve dagen. I følge aktørene var 
dette en fin ordning, hvor terskelen for å søke om traineeopphold senkes. Hvorvidt noen av disse 
studentene ble tilbud traineestilling har jeg ingen oversikt over, men dette er også en ordningen jeg 
kommer til å oppfordre det kommende styret til å fortsette med.  
 
Gjennomføringen av selve dagen gikk overraskende bra, uten nevneverdige problemer. Med god hjelp 
fra styret i ELSA Tromsø og mange aktive medlemmer ble dagen en suksess for både aktørene og 
studentene. Det kunne vært flere studenter til stede under bedriftspresentasjonene, men det er 
forståelig og naturlig at studentene foretrekker å snakke med de ulike aktørene på stand. I følge en av 
bedriftene slår vi Oslo og Bergen i gjennomføringen av Arbeidslivsdagen. Med det ønsker jeg også å 
takke alle studentene som engasjerte seg under selve dagen, da disse aktørene faktisk setter av tid til å 
møte oss.  
 
Forhandlingskonkurransen 
 
I kjølvannet av Arbeidslivsdagen stod Forhandlingskonkurransen for tur. Dette er fjerde gang ELSA 
Tromsø arrangere denne konkurransen. I forkant av påmeldingen arrangerte vi et kurs i 
forhandlingsteknikk, hvor Anna Nylund fortalte om ulike teorier og teknikker man bør benytte i en 
forhandlingssituasjon. Også her var det godt oppmøte blant studentene, og dette er også en ordningen 
vi skal forsøke å fortsette med. 
 
Oppslutningen til konkurransen var i år svært høy. Uoffisielt ble samtlige plasser fylt opp i løpet av 4-5 
minutter etter at påmeldingen åpnet. Ettersom vi reserverer en plass til hver avdeling, ble 
deltakerlagene publisert på facebook-siden til ELSA først etter at påmeldingsfristen var utløpt. Det 
viste seg imidlertid at ingen fra 4. eller 5. avdeling meldte seg på, slik at de første 8 lagene som meldte 
seg på fikk plass.  
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Ved gjennomføringen av selve konkurransen er første og andre runde lukket for publikum. Dette er et 
bevisst valg hvor man ønsker å gi studentene muligheten til å å forhandle i fred og ro. Finalen ble 
derimot holdt i rettssalen, åpen for publikum. 
 
I år hadde vi noen problemer med å få tak i oppgaveskrivere til de første rundene. Det løste seg 
imidlertid slik at rundene kunne gjennomføres som planlagt. Utover det må vi takke Fakultetet som har 
vært svært behjelpelig med dommere og veiledere under hele konkurransen.  
 
Alt i alt ble Forhandlingskonkurransen en suksess i år også. Interessen og oppslutningen blant 
studentene øker for hvert år, og vi håper at konkurransen blir et fast innslag på vårsemesteret hvor 
studentene kan utvikle sine ferdigheter som fremtidige forhandlere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stian Jakobsen Reitan 
Vice President for Academic Activities 
ELSA Tromsø 2017/2018 
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Vice President for Seminars & Conferences  

Dette semesteret har det vært arrangert Legal English kurs 29.-30. januar. Kurset hadde 40 plasser, og 
Kevin Harris holdt kurset i år som i fjor. Det var godt oppmøte og tilbakemeldingene angående kurset 
har vært positive. Det har og vært arrangert et foredrag om ESA og EØS-rett der Christian Jordal holdt 
foredraget. Videre ble det gjennomført en lang studietur i starten av dette semesteret. Destinasjonen 
var Roma, Italia, og det var 16 deltakere. Temaet for turen var «Rettshistorie» og var fra 5. – 12. januar. 
Evalueringen av turen var svært positiv. 
 
Planen var å arrangere «Juridisk fagbad» på vårsemesteret. Av flere grunner har ikke det skjedd enda 
men håper vi får gjennomført det. «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. Sist var det på Driv der Jussi Erik Pedersen intervjuet Jens Edvin 
Skoghøy. Oppmøtet var veldig stort, det ble ikke sitteplasser til alle. 
 
Det vil bli arrangert et Go International møte 7. mars for å opplyse om de internasjonale tilbudene 
ELSA tilbyr. Samarbeider med Vice President for STEP.   
 
Videre er planleggingen av manduksjoner for vårsemesteret i gang. Målet er at det skal være minst én 
manduskjon per avdeling, og samarbeider dermed med andre studentorganisasjonene for å 
gjennomføre dette. 
Jeg har og bidratt der det er nødvendig på ELSA Tromsø sine arrangementer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristine-Lovise F. Simonsen 
Vice President for Seminars & Conferences  
ELSA Tromsø 2017/2018 
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Vice President for Student Trainee Exhange Programme (STEP) 

Vi er nå inne i Job huntingperioden og jobber med å få til et traineeship i Tromsø. Forrige periode 
hadde vi ingen som var interessert. Frem til 31. mars vil vi fortsette å kontakte aktører for å se om noen 
er interessert, vi har dessverre ikke fått noen enda. 
 
Vi vil snart sette i gang planleggingen av Student Hunting perioden. I høst hadde vi en søker, som også 
fikk tildelt traineestillingen. Det er veldig gøy at noen fra Tromsø skal reise gjennom STEP.  Det vil 
den kommende Student Hunting perioden være fokus på å skape en større interesse rundt STEP og de 
mulighetene studentene har. I denne anledning arrangerer vi 7. Mars ”Go International” sammen med 
S&C hvor vi skal informere studentene om hvilke internasjonale muligheter de har gjennom ELSA. Vi 
kommer også til å stå på stand når traineestillingene blir sluppet 9. april og senere i søknadsperioden. I 
tillegg skal vi prøve å nå ut til studentene på andre måter, for eksempel ved å gå innom forelesninger og 
arrangere ”åpent kontor” eller lignende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiril Adelsten Rydningen  
Vice President for STEP 
ELSA Tromsø 2017/2018 
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Director for Arbeidslivsdagen 

Planleggingen av arbeidslivsdagen (ALD) 2018 har pågått kontinuerlig siden høstsemesteret startet. 
Arbeidet har vært intensivt siden desember, da årets ALD ble avholdt allerede 17. Januar. 

Perioden fram til 17.januar gikk ut på å planlegge selve dagen. Det innebar planlegging av plassering av 
stands i Solhallen, planlegging og delegering av arbeidsoppgaver på selve dagen. 

I tiden frem til 17. 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 materialet til programbladet ble innhentet, og med uvurderlig innsats fra Vice President for 
Marketing ble bladet ferdigstilt og sendt til trykk. Videre har Vice President for AA vært til stor hjelp, 
ved å ordne alt av rom reservasjoner, arrangering av mingle-festen på Compagniet og andre 
organisatoriske oppgaver. 

I år hadde vi en ny ordning vedrørende intervju. Aktørene som avholdt intervju på selve dagen, fikk 
tildelt en tilfeldig trukket student. Dette måtte derfor markedsføres i forkant, slik at studentene var klar 
over at de kunne søke på dette. Det var flere studenter som leverte inn CV og søknad, enn det var 
aktører som avholdt intervju. Denne ordning så ut til å fungere fint, og fikk flere studenter til å 
engasjere seg på selve dagen. Denne ordningen bør videreføres, og det kan tenkes at enda flere 
studenter vil søke til neste år, da ordningen får et bedre fotfeste. Vi arrangerte også et kurs for hvordan 
skrive en god CV- og søknad, som var en flott intro til den nye ordningen. Dette bør også videreføres.  

Tiden etter Arbeidslivsdagen ble brukt til tilbakesending av standmateriell og andre praktiske oppgaver. 

Jeg har også skrevet transition dokument, laget kontaktliste og skrevet ned annen praktisk informasjon, 
for å lette arbeidet for den neste directoren for ALD.  

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 og de aktive medlemmene for fantastisk hjelp i forkant og 
under ALD! Jeg har fått tilbakemeldinger fra mange av aktørene, som var svært fornøyd med opplegget 
på dagen, og god oppfølgning fra dere.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigrid Haanes Marton 
Director for Arbeidslivsdagen  
ELSA Tromsø 2017/2018 
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Director for Forhandlingskonkurransen 

Nå er forhandlingskonkurransen over og vel gjennomført. Gjennom de siste 2 månedene har det vært 
gjennomført 3 runder som da ble avgjort ved finale onsdag 21. Februar.  
 
Ved oppstarten av året ble det sent ut informasjon angående selve konkurransen og påmelding. Som 
nevnt i VPAA´s tidligere semesterraport ønsket vi å lage en reklamevideo for konkurransen som kunne 
øke interessen. Dette ble vel gjennomført med gjesteopptreden fra John Christian Elden.  
 
Det ble også avholdt forhandlingskurs tidlig i semesteret. Som tidligere var det Anna Nylund som holdt 
kurset og dette ble godt mottatt. Hennes presentasjon ble også i etterkant sent til alle deltakerlag slik at 
de kunne gå over i etterkant.  
 
Selve påmeldingen var svært høy. Det var mer enn 8 lag som var påmeldt allerede 3 minutter etter 
påmeldingen åpnet. Dette anses som svært positivt og som ett tegn på at konkurransen begynner å 
stadfeste sin posisjon som ett fast inventar i studentenes vårsemester.  
 
Deltakerlagene representerte de 3 første avdelingene. Dette var vi noe forberedt på men ønsker å øke 
markedsføring opp mot 4 og 5 avdeling neste år ettersom at også disse ønskes i konkurransen.  
 
Det var i år vanskelig å få med seg private aktører til dommere, veiledere og faktumskrivere. 
Konkurransen kunne fortsatt bli løst på grunnlag av god hjelp fra fakultetets ansatte som leverte 
strålende entusiasme. Problematikken rundt å få med det private vil jeg noe tillegge tidsrommet mellom 
forberedelse til PK og FK. Dersom det gjøres som planlagt godt grunnarbeid før vårsemesteret er over 
til PK menes dette å kunne ha en positiv effekt på deltakelse fra også private til FK.  
Det finnes forbedringsgrunnlag i forhold til kontakt med private firma som ikke er juridisk fokusert. I 
forberedelsene til årets konkurranse ble det tatt kontakt med både LO og NHO som burde ha interesse 
av å delta. Det ønskes at dette forsøkes også neste år da det kan være bra også for studentene å høre 
meninger fra parter som ikke er advokater/jurister.  
 
Finalen leverte full sal på tilskuerfronten, dette er vi svært fornøyd med da vi ser at interessen er 
tilstede. Det vurderes til neste år å flytte finalen fra rettssalen til auditorium slik som er gjort ved finalen 
i PK.  
  
I etterkant av konkurransen er det laget tilbakemeldingsskjemaer. I år vil dette bli sent til både 
deltakere, dommere og veiledere. Vårt ønske er å ta tilbakemeldingene slik at vi kan korrigere eventuelle 
deler av konkurransen.  
 
Det ble i forkant av arbeidet ansatt to stykker som skal fungere som støtte for director. I år har dette 
vært noe lite tatt tak i. Dette er noe jeg tar selvkritikk for med manglende aktivisering av deres roller. 
Ettersom at dette er første året dette gjennomføres håper jeg at den tidligere implementeringen av disse 
rollene vil føre til økt aktivisering og samarbeid mellom director og støtterollene.  
 
Alt i alt har det vært ett bra semester med godt gjennomført konkurranse!  
 
 
 
Jørgen Bunk Olsen 
Director for Forhandlingskonkurransen  
ELSA Tromsø 2017/2018 
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Director for Prosedyrekonkurransen 

ELSAs regionale prosedyrekonkurranse gjennomføres hvert høstsemester ved det juridiske fakultet, 
UiT. På vårparten består arbeidet i å tilrettelegge for høstens konkurranse. Det må blant annet 
fastsettes datoer for når konkurransen skal avvikles. I tillegg vil jeg kontakte aktuelle jurister som 
ønsker å bidra til konkurransen i løpet av vårsemesteret. Spesielt faktumskrivere og kursholdere er det 
gunstig å få på plass så tidlig som mulig.  
 
Hvorvidt det bør gjøres eventuelle endringer i hvordan prosedyrekonkurransen skal gjennomføres, 
mener jeg må planlegges sammen med neste styre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bendik Midtkandal 
Director for Prosedyrekonkurransen  
ELSA Tromsø 2017/2018  
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Director for Studieturer 
Kjære generalforsamling, 
 
Dette semesteret har det vært gjennomført studietur til Roma, 5. – 12. januar 2018. Som nevnt i 
tidligere semesterrapport for høsten 2017, så ble det lyst ut stilling som reiseleder for denne turen. Ida 
Elisabeth Olsen fra 3. avdeling fikk stillingen. Sammen med sine dyktige planleggere 
(planleggingsgruppa), Andrine Winther, Alexandra Moland og Solveig Løken har de planlagt og 
gjennomført turen helt på egenhånd. Min egen involvering har vært lik null, kanskje til det beste? 
 
Sammen med president i ELSA Tromsø og VP S&C (overordnet Director for Studietur) har vi hatt 
evaluering og gjennomgang av begge gjennomførte studieturer (hhv. til Island 19-24. oktober 2017 og 
Roma 5. – 12. januar 2018). Tilbakemeldingen fra deltakerne har vært gode, opplevelsene har vært 
mange og høydepunktene har kommet på løpende bånd. Det kan spesielt bemerkes samholdet som har 
vært på turene og båndene som har vært knyttet på tvers av avdelingene. Ekstra tøft var det at vi på 
studieturen til Roma hadde med studenter også på 4. avdeling. Det viktigste med studieturene, etter 
min mening, er nettverket man bygger seg og de sosiale opplevelsene.  
 
Til tross for gode tilbakemeldinger ser vi også flere måter å forbedre tilbudet, selv om det faglige 
opplegget stort sett har vært bra. Dette er nedskrevet og gjort rede for slik at den neste som påtar seg 
vervet har mye og god informasjon å jobbe ut i fra.  
 
Til sist vil jeg anbefale en hver reisesyk jusstudent på jurfak i Tromsø til å stille til valg som Director for 
Studietur. Vervet er hva du gjør det til selv. Du får masse god hjelp fra dine kollegaer i styret, du står 
fritt til å delegere reiselederstillingene videre om du ikke ønsker den selv, du har stor innflytelse/full 
innflytelse på hvor studieturene skal gå og sist men ikke minst har du selv mulighet til å være med på 
begge studieturene.  
 
Videre kan jeg friste med samholdet i styret i ELSA Tromsø, mulighetene til å dra på landsmøtet i 
ELSA Norway og mange andre muligheter som åpner seg opp for én med verv i ELSA Tromsø. Godt 
valg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Stenstrøm 
Director for Studietur 
ELSA Tromsø 2017/2018 
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Social Director 

Dette semesteret har gått ut på å arrangere og avholde sosiale arrangementer for studentene ved 
fakultetet og for ELSA Tromsøs styre og aktive medlemmer. Dette semesteret har vi arrangert fest for 
alle de aktive undergruppemedlemmene ved Løkta, et arrangement som førte til at alle i ELSA Tromsø 
kunne bli kjent i en mer uformell setting og bygge sosiale nettverk.  

I tillegg har det i år som i fjor blitt arrangert fest på Prelaten i regi av ELSA Tromsø. Festen er ment 
som en sosial sammenkomst for jusstudenter, med et tema som forhåpentligvis gir lav terskel for 
påmelding og deltakelse. Ettersom både fjorårets og årets fest har vært vellykkede med gode 
tilbakemeldinger, håper vi på at dette kan bli en årlig tradisjon for ELSA Tromsø. 

Som social director har jeg fått flere kontakter i Tromsø, og mange stiller seg svært positive til å sponse 
ELSA med premier, eller annen hjelp. Disse sponsorene har vært uvurderlige i år, og noen av dem har 
uttrykt ønske om videre samarbeid.  

Jeg har også hatt en fantastisk gruppe under meg som har vært behjelpelig både når det har blitt 
arrangert quizer og fester. De har stilt opp på kort varsel, gjennomført oppgaver som de har fått tildelt 
og sammen har vi hatt det mye moro. 

Samarbeid er en viktig del av vervet, og i perioder med mindre å gjøre har det vært både gøy og 
utfordrende å hjelpe de andre styremedlemmene med sine arrangementer, og dermed fått utforske 
andre sider av ELSA Tromsøs virksomhet.  

Semesteret har vært hektisk og utfordrende, men samtidig gøy og spennende. Som Social director kan 
man utfolde sitt styrearbeidet til å overlappe mange områder, noe som har vært veldig givende i året 
som har gått.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maja Yttermo 
Social Director  
ELSA Tromsø 2017/2018 
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Notat  3 – Fore løp ig  r egnskap 2017/2018 
 
Driftsinntekter Denne perioden 

 3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats  30 000,00 
 3021 Arbeidslivsdagen  452 460,00 
 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig  482 460,00 
 

 3250 Prosedyrekonkurransen  7 390,37 
 3255 Legal English  1 900,00 
 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet  9 290,37 
 

 3325 Studieturer  138 200,00 
 33 Offentlige avgift vedrørende omsetning  138 200,00 
 

 3991 Sponsorinntekter  60 000,00 
 39 Annen driftsrelatert inntekt  60 000,00 
 

 Sum driftsinntekter  689 950,37 
 

 Driftsutgifter Denne perioden 
 6553 Programvare årlig vedlikehold - 1 384,00 
 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres - 1 384,00 
 

 6701 Revisjonshonorar - 1 000,00 
 67 Fremmed tjeneste - 1 000,00 
 

 7141 LM - Eksternt - 55 519,11 
 7142 Reisestøtte internasjonalt - 12 500,00 
 7143 Studieturer - 207 812,00 
 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. - 275 831,11 
 

 7330 Markedsføring - 7 167,20 
 73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad - 7 167,20 
 

 7711 Styremøter - 1 012,00 
 7712 Transition -  212,00 
 7720 Generalforsamling   0,00 
 7725 Generalforsamling (ny) -  632,71 
 7740 Øreavrunding -  1,08 
 7770 Bank- og kortgebyr -  897,84 
 7781 Rekruttering - 16 385,18 
 7783 Social - 4 027,20 
 7784 Medlemsavgift ELSA Norge   0,00 
 7785 Legal English - 17 701,27 
 7786 Støtte til medlem fra Go International fondet - 3 333,33 
 7790 STEP -  283,86 
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7791 S&C -  46,96 
 7792 LM - Lokalt   0,00 
 7793 Prosedyrekonkurransen - 28 978,05 
 7794 Forhandlingskonkurransen - 10 100,00 
 7795 Arbeidslivsdagen - 20 147,35 
 7797 ELSA - Day -  507,00 
 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget -  144,81 
 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget - 5 994,00 
 77 Annen kostnad - 110 404,64 
 

 Sum driftsutgifter - 395 786,95 
 

 Driftsresultat Denne perioden 
 Driftsresultat  294 163,42 
 

 Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Denne perioden 
 8051 Renteinntekt bankinnskudd   136,70 
 80 Finansinntekt   136,70 
 

 8179 Annen finanskostnad   0,00 
 81 Finanskostnad   0,00 
 

 Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster   136,70 
 

 Resultat Denne perioden 
 Resultat  294 300,12 
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Notat 4 – Tentat iv  r ev i sors  bere tn ing  

Til generalforsamlingen i Elsa Tromsø 
TENTATIV BERETNING
FOR PERIODEN 01.08.2017 - 09.03.2018 

Uttalelse om foreløpig regnskap 

Jeg har foretatt en tentativ revisjon av regnskapet for Elsa Tromsø som viser et overskudd på kr 294 300,12,- 

NOK. Regnskapet består av balanse per 09. Mars 2018 og resultatregnskap for perioden avsluttet per denne 

dato. 

Styrets ansvar for årsregnskapet  

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde av den økonomiske 

aktiviteten i organisasjonen. Årsregnskapet utarbeides i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et 

årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.  

Revisors oppgaver og plikter  

I forbindelse med denne tentative revisjonen har jeg forstått min oppgave slik at jeg skal gå gjennom det 

foreløpige regnskapet for å gi eventuelle presiseringer til styret, samt gi en uttalelse hvordan arbeidet med 

årsregnskapet går, til Generalforsamlingen. Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med god 

revisjonsskikk. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av 

risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. 

Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min 

konklusjon. 

Konklusjon 

Etter min mening er arbeidet som er gjort fram til nå god, og gir et rettvisende bilde av den finansielle 

stillingen til Elsa Tromsø per 09. mars 2018. Regnskapet som blir behandlet til høsten kan forvente å være i 

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.  

Tromsø, 10.03.2018

Joakim Breivik 
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Notat 5 – Fors lag t i l  buds j e t t  2018/2019  
 

Revidert forslag til budsjett 2018-2019 
 Inntekter Inntekter 

Hovedsponsor (Steenstrup Stordrange) 52 000,00 
Prosedyrekonkurransen sponsor (Advokatforeningen) 7 000,00 
Støtte til Forhandlingskonkurransen og Legal English (UIT) 20 000,00 
Arbeidslivsdagen 400 000,00 
Renteinntekter 11 000,00 
Sum inntekter 490 000,00 
    
Utgifter Utgifter  
Programmvare vedlikehold 1 400,00 
Landsmøte Eksternt 38 000,00 
Landsmøte lokalt 60 000,00 
ELSA Norge 15 000,00 
Arbeidslivsdagen 30 000,00 
Prosedyrekonkurranse 35 000,00 
Forhandlingskonkurransen 30 000,00 
Social  20 000,00 
S & C 25 000,00 
Legal English 17 500,00 
Studietur 79 000,00 
STEP 13 000,00 
Rekruttering 15 000,00 
ELSA-dagen 1 000,00 
Markedsføring 15 000,00 
Reisestøtte til int. arr. for ELSA Tromsø 30 000,00 
Transition 3 000,00 
Andre kostnader 12 000,00 
Revisor 1 000,00 
Finansutgifter 1 500,00 
Sum utgifter 441 000,00 

  
  Resultat 49 000,00 
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Notat 6 – Vedtektsendr inger   
 
§ 18 Gjennomføringen av styremøter  
Det kan bare fattes vedtak i saker som står på dagsorden. Dagsorden skal foreligge 
senest et døgn før møtestart.  
 
Det skal fattes styrevedtak ved utgifter som utgjør en stor del av budsjettposten, 
overstiger denne eller hvor det mangler kvittering.  
 
For at styret skal være beslutningsdyktig, må mer enn halve styret være tilstede. President 
kan godkjenne tilstedeværelse i form av videokommunikasjon. Kun de som deltar på 
møtet kan avgi stemme, med unntak av reglene i fjerde ledd. Styret fatter vedtak ved 
simpelt flertall. Ved stemmelikhet har president dobbeltstemme. Dersom ikke alle 
medlemmene er tilstede ved avstemningen, kan presidenten fremfor å bruke 
dobbeltstemmen velge å utsette avstemningen til neste møte.  
 
Et styremedlem kan overdra sin stemmerett skriftlig til et annet medlem av styret 
styremedlem eller director. Fullmakten skal være underlagt instruks og gjelder kun for ett 
styremøte. Fullmakten skal medbringes til det aktuelle styremøtet og fremvises til 
møteleder på det aktuelle styremøtet.  
 
Et styremedlem kan ikke inneha mer enn to stemmer, inkludert sin egen.  
 
Ingen kan selv, ved fullmektig eller som fullmektig, delta i en avstemming rettet mot seg 
selv. 
 
 
Begrunnelse: Praktiske årsaker.  
 
 
Styrets innstilling: Vedtas.  
 
 
 


