
Referat Generalforsamling 19.03.18 
 
Presidenten åpner Generalforsamling kl. 14:32.  
 
Tilstede: 32 
 

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.  
Marie, Bendik og Eirik 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.  
 
 

5. Presentasjon av foreløpig regnskap 2017/2018 – notat 3 
 
Robert legger fram foreløpig regnskap for 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 
 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 
  

 
Regnskap for 2017/2018 tas til orientering med et driftsresultat på kr. 294.163,42,- pr. 19.03.18. 
 
 

6. Tentativ revisors beretning – notat 4 
 
Robert presenterer revisors beretning.  
 
 

7. Forslag til budsjett 2018/2019 – notat 5 
 
Robert går igjennom forslag til budsjett. 
 

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 
 
Avholden: 0 
Mot: 0 
 
Budsjett for 2018/2019 budsjett vedtas ved enstemmighet. 
 
 

8. Forslag til vedtektsendringer – notat 6 
 
Anette presenterer vedtektsendringen med begrunnelse. 
 
§ 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.  
 
Spørsmål fra salen: kan ikke den første setningen mistolkes litt av neste styre?  
Mia: vi bruker den setningen for å forklare hva vi mener med tilstede. Synes du det kan 
mistolkes?  
Svar fra salen: burde ha en begrunnelse 
Anette: vi har utarbeidet en mer konkret begrunnelse i referat fra styremøte 
 
 
Avholden: 1 
Mot: 0  
 
Vedtektsendringen er vedtatt med 0 i mot, 1 avholden og 31 for.  
 
 
Pause fra kl. 15:10 til 15:18 
 
 

9. Valg av styre 
 
Antall stemmeberettiget: 29 
 
a. President 
 
Nominerte: Jørgen Bunk Olsen 
 
Jørgen holder appell. 
 
Spørsmål fra styret: hvis det skulle komme interne konfliker i styret hvordan vil du håndtere 
dette? 
Jørgen: se til vedtektene først, og se om de regulerer hvordan man håndtere det. 
Kommunikasjon er viktig, i siste løsning kan man ta kontakt med de hjelpemidlene man har på 
universitetet som for eksempel studentombudet.  
Spørsmål fra styret: samarbeid med de andre studentorganisasjoner, hva tenker du om det? 
Jørgen: tror det skal gå bra, men ELSA er jo størst. Alle organisasjonene står litt fast, gjør mye av 
det samme, alle tre organisasjonene har godt av å samarbeide for å utvikles.  
Spørsmål fra styret: hvis det viser seg at det er mye prat og lite handling i det nye styret, 
hvordan kan du motivere de?  
Jørgen: hvis ikke kommunikasjon fungerer vil jeg være så brutalt ærlig. 
Spørsmål fra styret: ELSA Tromsø går godt finansielt, har mye man utvikle. Har du noen 
konkrete planer?  
Jørgen: det er et par ting, det ene som går på markedsføring det kan gjøres på mange forskjellige 
måter enn i dag. Andre steg er social, løfte opp de litt mindre events. Jo mer vi kan tilby, jo mer 
ønsker folk å være med. Folk søker opplegg, vi må bare tilby de.  
Spørsmål fra styret: hvordan lederstil har du?  



Jørgen: Jeg har en rutinert lederstil, har hatt forskjellige lederverv, i løpet av årene er min lederstil 
endret. Jeg har forventninger til styret og jobben de skal legge ned. En leder skal være en del av 
styret, men skal også sette rammene. Oppsummert: streng, optimistisk og fair.  
 
Jørgen er valgt ved akklamasjon 
 
 
b. Secretary General 
 
Nominerte: Maja Yttermo 
 
Maja holder appell.  
 
Spørsmål fra styret: hvordan vil du motivere styremedlemmer dersom det viser seg at noen ikke 
stiller opp til forventningene? 
Maja: de som stiller til verv her er nok motivert, derfor må det være noe som ligger bak. Ha en 
dialog med vedkommende, finne roten til problemet og sett sammen med styremedlemmet om 
løsninger. Finne ut om vedkommende trenger noen hjelp, er det et problem med et annet 
styremedlem eller lignende. Rett og slett finne ut hvorfor det ikke går så bra. 
Spørsmål fra styret: nevn en god og en dårlig kvalitet ved deg selv.  
Maja: vant med å ha mange baller i lufta, liker å gjøre mange ting på en gang. Motivasjonen er 
nok min beste egenskap. Min dårligste er at jeg kan ta meg litt vann over hodet, kan bli litt 
småsur, men prøver å ikke ta det utover andre.  
 
Maja er valgt ved akklamasjon.  
 
 
c. Treasurer 
 
Nominerte: Fredrik Stenstrøm 
 
Fredrik holder appell.  
 
Spørsmål fra styret: har du noen erfaring, bakgrunn fra økonomi?  
Fredrik: per dags dato er jeg økonomiansvarlig i en fotballklubb. Lærte også mye om ELSAs 
økonomi i år når jeg hadde ansvaret for studieturene. 
Spørsmål fra styret: hvis noen fra styret pusher på å få bruke mer penger enn det er budsjettert 
med, hva gjør du? Er du streng eller gir du etter? 
Fredrik: vi har jo transition, og tror du kan lære meg noen tips. God argumentasjon etter å ha 
snakket med både president og generalsekretær. 
Spørsmål fra styret: noen har ment at vi har litt defensiv økonomisk, noen mener vi burde ha en 
mer offensiv tilnærming. Hva tenker du om at pengene ikke blir brukt opp?  
Fredrik: sliter med å se at folk ikke bruker pengene man har. Tenke kreativt om hvordan vi kan 
bruke penger fornuftig. 
Spørsmål fra styret: stiller du deg bak på good feeling om ekspansiv pengebruk? 
Fredrik: vi skal ikke bare bruke penger vi har, vi skal respektere styret og Generalforsamlinga.  
Spørsmål fra styret: overskuddet går jo til Go International-fondet, vil du ikke at noe skal gå 
dit? 
Fredrik: en viktig ting er å få folk til å benytte seg av fondet, derfor viktig at det består. 
 
Fredrik er valgt ved akklamasjon.  



 
 
d. Vice President for Marketing 
 
Nominerte: Sunniva Olaussen  
Sunniva er ikke tilstede, men har godtatt nominasjonen.  
 
Fredrik leser opp Sunniva sin appell da hun ikke kunne komme. 
 
Sunniva er valgt ved akklamasjon.  
  
 
e. Vice President for Academic Activities 
 
Nominerte: Amalie Balulu  
Nominerte: Elerine Tellemann 
 
Amalie holder appell.  
 
Spørsmål fra styret: flere arrangement i løpet av året, hvordan skal det gå å samarbeide med de? 
For du er jo sjef for de.  
Amalie: Ser på det som en fordel, selv om du er sjef. 
Spørsmål fra styret: planlegging og kontroll, hvordan er du på det? 
Amalie: veldig god på det, leverer alltid før tiden.  
Spørsmål fra styret: har du evne til å gi fra deg ansvar?  
Amalie: ja det vil jeg tro. Det jeg kan sammenligne det med er at jeg var daglig leder i 
entreprenørbedriften min. Kan delegere men også ta ansvar.  
 
Elerine holder appell.  
 
Spørsmål fra styret: flere arrangement i løpet av året, hvordan skal det gå å samarbeide med de? 
For du er jo sjef for de. 
Elerine: god dialog er viktig, lav terskel for å spørre om hjelp både i styret men også nasjonalt.  
Spørsmål fra styret: hvordan er du på planlegging og kontroll?  
Elerine: ganske god på det, viktig å få oversikt.  
Spørsmål fra styret: har du evne til å gi fra deg ansvar?  
Elerine: ja, du skal være en ressurs, heller ha overblikk. Man skal la director få gjøre oppgavene 
sine.  
Spørsmål fra styret: har du mye å gjøre utenom, hvordan skal du klare å balansere det?  
Elerine: vil prioritere ELSA fremfor det andre ting. Men skal klare å balansere det.  
 
Avholden: 0  
Amalie: 10 
Elerine: 19 
 
Elerine er valgt som Vice President for Academic Activities 
 
 
f. Vice President for Seminars & Conferences 
 
Nominerte: Mai-Helen Steiro 



 
Mai-Helen holder appell. 
 
Spørsmål fra styret: har du noen konkrete mål?  
Maia: har ikke kommet så langt i planleggingen, men vil bruker budsjettet opp. Vil sette meg ned 
å se på hvordan man kan gjøre det best mulig, og at man må tenke over muligheter og 
begrensninger. Hente inn noen store navn da budsjettet er økt. Se på studentenes behov.  
Kristine: juridisk fagbad er et nytt konsept, er du interessert i å fortsette med det?  
Maia: ja! Hørte det var veldig bra i fjor, vil gjerne fortsette med det.  
 
Mai-Helen er valgt ved akklamasjon.   
 
 
Kristine må forlate møtet, antall stemmeberettiget: 28 
 
 
g. Vice President for Student Trainee Exhange Programme 
 
Nominerte: Andrine Holte 
Andrine er ikke tilstede men har godtatt nominasjonen.  
 
Maja sier noen ord om Andrine. 
 
Andrine er valgt ved akklamasjon. 
 
 

10. Valg av directors 
 

a. Director for Arbeidslivsdagen 
 
Nominerte: Ingeborg Eilertsen 
Nominerte: Marte Jakobsen 
 
Ingeborg holder appell.  
 
Spørsmål fra styret: hva tenker du om de offentlige aktørene?  
Ingeborg: offentlige er viktige, ikke bare de private.  
Spørsmål fra styret: var det noen du savnet med ALD?  
Ingeborg: var ikke noe spesifikt jeg savnet, men kunne for eksempel ikke selv delta på 
minglefesten da jeg hadde undervisning dagen etter, men kanskje få flere til å delta ved å legge det 
til en annen dag om mulig.  
Spørsmål fra styret: mye kan skje på ALD, mye kan gå galt, hvordan håndterer du det?  
Ingeborg: er veldig strukturert. Vil gjerne legge opp en plan for å se om noe potensielt kan gå 
galt og forberede meg så godt jeg kan.  
 
Marte holder appell.  
 
Spørsmål fra styret: var det noe du savnet med ALD i år?  
Marte: større fokus på aktører som ikke driver på med forretningsjus. Jobbe hardt for å få andre 
aktører til å være med, der du ikke trenger toppkarakterer for å få jobb.  
Spørsmål fra styret: mye kan skje på ALD, mye kan gå galt, hvordan håndterer du det? 



Marte: det er jeg veldig god i, har jobbet som servitør. Der kan noe knuses, brannalarmen kan 
gå, noen blir for beruset så jeg har lært en god del gjennom det.  
Spørsmål fra styret: mer fokus på annet enn forretningsjuridiske tema. Tror du fokuset på 
offentlige vil ta plass til de forretningsjuridiske da vi allerede har maksimert plassen? 
Marte: kan se på å evt. utvide ALD 
Spørsmål fra salen: noen av bedriftspresentasjonene var det dårlig oppmøte på av studentene, 
hvordan kan dette forbedres?  
Marte: hadde dessverre ikke mulighet til å stille på de sjøl, men må prøve å kartlegge årsaken til 
det dårlige oppmøte. Oppmuntre de som holder presentasjoner til å skille seg litt mer ut, har hørt 
fra studentene at de ofte sier mye av det samme.  
 
Antall stemmeberettiget: 26 
Avholden: 0 
Ingeborg: 13 
Marte: 13 
 
Omvalg 
 
Antall stemmeberettiget: 25 
Avholden: 0 
Ingeborg: 12 
Marte: 13 
 
Marte er valgt som Director for Arbeidslivsdagen. 
 
 
b. Director for Forhandlingskonkurransen 
 
Nominerte: Sofie Klette 
 
Sofie holder appell.  
 
Spørsmål fra styret: I år prøvde jeg å få en egen markedsføringskampanje, er dette noe du er 
villig til å videreføre?  
Sofie: ja det er noe som virker interessant.  
Spørsmål fra styret: Vil du ta skippertak eller få gjort ting tidlig?  
Sofie: er glad i å få gjort ting tidlig, er ikke glad i skippertak. Sørge for at alt e på plass tidlig. 
Spørsmål fra styret: hvordan tar du beskjeder men samtidig kunne si ifra? 
Sofie: god til å ta til meg kritikk, god på å si ifra og har ikke problemer med å ha en overordnet.  
Spørsmål fra salen: vi er så heldig å ha deg i juristforeningen som arrangør for alpinturen i mars. 
FK går i rundt samme tidsrom. Hvordan vil det gå?  
Sofie: har god tid til å ta på meg et ekstra verv, har mye fritid. Men i forhold til vervet i 
juristforeningen så er mye av alpinturen er gjort ferdig allerede.  
 
Sofie er valgt ved akklamasjon.  
 
En person gikk, antall stemmeberettiget: 24 
 
c. Director for Prosedyrekonkurransen 
 
Nominerte: Ingrid Sollid  



Nominerte: Bjørn Juliussen 
 
Ingrid holder appell.  
 
Spørsmål fra styret: har vært litt laber interesse for deltakelse i konkurransen, hva kan man gjøre 
med det?  
Ingrid: god kommunikasjon med marketing, markedsføre det enda mer. Skape en litt lavere 
terskel å delta. Kommunisere mulighetene ut til studentene.  
Spørsmål fra styret: kunne det vært en mulighet å holde lukkede runder til og med kvartfinalen.  
Ingrid: tror det er en god mulighet for å senke terskelen.  
Spørsmål fra styret: hypotetisk sett: du har fått vervet, det er september og snart første runde, 
du mangler en dommer, hva hadde du gjort?  
Ingrid: er ganske løsningsorientert, holder meg rolig. Ville ringt og spurt folk, også spurt de på 
universitetet.  
Spørsmål fra styret: syntes du det hadde vært skummelt å banke på døra til for eksempel vår 
dekan? 
Ingrid: nei det synes jeg ikke er skummelt, er komfortabel med å snakke foran folk. Man må 
gjøre det i slike roller.  
 
Bjørn holder appell.  
 
Spørsmål fra styret: har vært litt laber interesse for deltakelse i konkurransen, hva kan man gjøre 
med det?  
Bjørn: samarbeid med marketing, kan være litt høy terskel for å delta ofte spesielt for 1.avdeling, 
kommunisere med de at det går fint.  
Spørsmål fra styret: kunne det vært en mulighet å holde lukkede runder til og med kvartfinalen 
for å senke terskelen?  
Bjørn: det er opp til styret, men det er også positivt å åpne dører. Det blir da interesse rundt 
konkurransen.  
Spørsmål fra styret: du snakker om 1.avdeling, men hva med de øvre avdelingen og 
rekrutteringen der?  
Bjørn: en utfordring er at mange kanskje mener konkurransen tar litt mye tid i forhold til studiet. 
Man kan for eksempel intervjue andre deltakere slik at de kan fortelle andre om det positive.  
Spørsmål fra styret: hypotetisk sett: du har fått vervet, det er september og snart første runde, 
du mangler en dommer, hva hadde du gjort?  
Bjørn: ville ha sendt en del mail eksternt og internt.  
 
Antall stemmeberettiget: 24 
Avholden: 0 
Ingrid: 5 
Bjørn: 19 
 
Bjørn er valgt som Director for Prosedyrekonkurransen 
 
 
d. Social Director 
 
Nominerte: Marie Jentoft 
Er ikke tilstede, men har godtatt nominasjonen.  
 
Maja sier litt om Marie. 



 
Marie er valgt ved akklamasjon. 
 
 
e. Director for Studieturer 
 
Nominerte: Ingeborg Eilersten 
 
Ingeborg holder appell.  
 
Spørsmål fra styret: vil du bestemme destinasjon selv eller vil du høre med undergruppen?  
Ingeborg: vil høre med undergruppa, ikke bare vektlegge mine ønsker men kan også ha en 
spørreundersøkelse for å finne ut hvor studentene vil dra.  
Spørsmål fra styret: hva vektlegger du når du tenker destinasjon? 
Ingeborg: det faglige er viktig. 
Spørsmål fra styret: vil du utnytte det at ELSA er internasjonalt?  
Ingeborg: vil gjerne kunne velge destinasjon på grunn av det, bli kjent med andre jusstudenter 
rundt om i verden.  
 
Ingeborg er valgt ved akklamasjon.  
 
 

11. Eventuelt 
Ingen saker på eventuelt. 
 
 
Presidenten lukker generalforsamlingen kl. 17:07. 


