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Innkalling til Generalforsamling 

 

Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med 

vedtektens § 7. 

 

Generalforsamlingen avholdes torsdag 8. november kl. 09.15 i auditorium 3. 

 

På Generalforsamlingen får dere innsyn i semesterrapportene, og treasurer vil legge frem 

revidert budsjett for styreperioden og foreløpig regnskap. Det skal velges revisor og 

eventuelle vedtektsendringer skal stemmes over. 

 

Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø har stemme-, forslags-, og talerett på 

Generalforsamlingen, jf. vedtektens § 9. 

 

Det er bare å ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål. Henvendelser rettes til 

secgen.tromso@elsa.no. 

 

Med vennlig hilsen Styret i ELSA Tromsø 2018/2019 
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Bestemmelser i vedtektene som omhandler generalforsamlingen 

 

§ 9 Stemme-, forslags- og talerett 

 

Samtlige medlemmer har stemme-, forslags- og talerett på generalforsamlingen. Det er 

ikke 

anledning til å overdra sin stemme til andre. 

 

Andre kan av generalforsamlingen innvilges observatørstatus, med tale- og forslagsrett. 

 

§ 10 Vedtak og valg 

 

Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall, dersom ikke annet er bestemt. 

 

Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt. Ved opptellingen av stemmene regnes 

ikke 

nøytrale og ugyldige stemmer med. 

 

Hvert enkelt styremedlem velges ved hemmelig votering. 

 

Ved valg av styremedlem må det foreligge et simpelt flertall av alle stemmene, inkludert 

de nøytrale stemmene, for å bli valgt. 

 

Hvis det er flere kandidater til et verv i styret, blir den som får mest stemmer valgt 

uansett majoritet. Hvis flere kandidater står likt i stemmegivningen, skal det holdes 

omvalg mellom kandidatene med likt antall stemmer. 

 

Alle vedtak skal skje ved åpen votering, med mindre et styremedlem krever hemmelig 

votering. Hemmelig votering må kreves for hver enkelt sak det skal voteres over. 

 

§ 11 Valg av styre og directors 

 

Ved valg av styre skal medlemmene velges i følgende rekkefølge: 

1. President 

2. Secretary Geneal 

3. Treasurer 
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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 

 

§ 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. 

 

§ 24 Revisor  

 

Generalforsamlingen velger revisor for ELSA Tromsø. Styremedlem kan ikke velges til 

revisor.  

 

Revisor skal i forbindelse med revisjon av regnskapene for ELSA Tromsø gjennomgå og 

kontrollere:  

· regnskap,  

· bilag,  

· kassabeholdning,  

· kontoutskrifter,  

· styrevedtak vedrørende økonomiske disposisjoner, og 

· budsjett for regnskapsperioden.  

Annet materiale av betydning for revisjonen skal forelegges revisor på oppfordring. Alt 

materiale bør stilles til revisors disposisjon minst tre uker før avholdelse av 

generalforsamlingen.  

 

Revisor skal legge frem en skriftlig revisjonsrapport for generalforsamlingen. Revisor har 

rett til å kontrollere regnskapsføringen i løpet av regnskapsperioden. 
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§ 15 Supplering av styret  
 
Skulle et styreverv være ledig bør det foretas en supplering etter annet ledd.  
 
Styret kan supplere seg med to medlemmer. Suppleringen vedtas enstemmig av styret.  
 
Det nye styremedlemmet trer inn som fungerende vervholder og må velges med simpelt 
flertall på neste generalforsamling. 
 
§ 17 Directors 
Styret kan ved behov utnevne directors. En director skal være underlagt styret innenfor 
sitt saksområde, og det skal utarbeides stillingsinstruks av styret. 
 
Directors har møte- og talerett på styremøter. 
 
Hvert nye styre bestemmer hvilke directorstillinger som beholdes eller opprettes, og 
velger selv sine directors. 
 
Directorstillinger som allerede er blitt opprettet kan velges på generalforsamlingen jf. 
§11 
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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. Supplerende valg av Treasurer  

5. Supplerende valg av Director for Seminar & Aktuelt  

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

7. Gjennomgang av regnskap 2017/2018 – notat 3  

8. Revisors beretning – notat 4 

9. Godkjenning av regnskap 2017/2018  

10. Presentasjon av foreløpig regnskap 2018/2019 – notat 5 

11. Forslag til revidert budsjett – notat 6 

12. Valg av revisor  

13. Forslag til vedtektsendring - notat 7 

14. Eventuelt 
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Notat 1 – Referat fra Generalforsamling 19. mars 2018 
 

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 
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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 
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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 
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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.  
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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. 
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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. 
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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 
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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.  
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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.  
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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 
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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. 
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Supplerende valg av Treasurer 
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Supplerende valg av Director for Seminar & Aktuelt  
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Notat 2 – Semesterrapporter høst 2018 
 

President 
Denne høsten har vært preget av en noe rotete oppstart, men ellers høy aktivitet! Styret er bestående 

hovedsakelig av nye styremedlemmer, men flere har fartstid gjennom ELSAs undergrupper i 

tidligere år. Dette har vist seg å være bra. Både de med og uten erfaring har vist stort engasjement 

og kommer med mange gode nye ideer.  
  
Innenfor S&C er det blitt arrangert stand, noe som har utviklet seg til å bli en fast stand hver tirsdag. 
Standen har i seg selv det formål å være en hyggelig gest ut til studentene. Dersom vi har noe vi skal 
promotere på tidspunktet har standen blitt en fin vei til dette.  
 
Legal English kurs med Kevin Harris har nok en gang blitt arrangert, og det er allerede fastsatt juridisk 
fagbad for tidlig 2019 med sivilombudsmannen.  
Liten studietur dette året ble avholdt med reise til London.  
Det ble av fjorårets styre ønsket at S&C kom mer i fokus, noe jeg føler vi har klart godt. For å sikre at 
arbeid og aktiivtet blir høyt er det opprettet en arbeidsgruppe med egen director for S&C, noe vi 
ønsker videreføres fremover. Det er også opprettet en ansvarlig for Go-international, slik at vi kan 
promotere fondet i større grad enn tidligere.  
 

AA har som tidligere år arrangert Prosedyrekonkurransen. Det har vært et meget vellykket 

arrangement med utrolig gode prestasjoner fra samtlige deltakerlag og et godt oppmøte blant 

publikum. Videre er arbeidet med Arbeidslivsdagen 2019 og Forhandlingskonkurransen i full gang. 

Her har vi store planer, noe dere vil se resultatet av etter nyttår.  

Arbeidslivsdagen er blitt utvidet slik at vi har plass til flere aktører enn tidligere. Vi planlegger at 

invitasjonene blir sendt til flere forskjellige typer aktører enn tidligere. Vi ønsker å vise det brede 

spekteret av stillinger man kan få etter endt studium. For å sikre det videre arbeidet mot 

karakterpress har også JSU fått plass på arbeidslivsdagen med Jusspust slik at de kan bistå 

studentene ved behov og sikre at alle har det godt.  
  

I år ble landsmøtet for høsten arrangert i Norges vakreste Paris, nemlig Tromsø. Hele styret deltok 

og landsmøtet i seg selv ble ansett som en stor suksess. Det er også blitt bemerket i ettertid at flere 

av deltakerne er glade for at det ble laget en liste over alternative aktiviteter og lignende man kan 

gjøre dersom man ikke ønsket å delta på det vanlige sosiale programmet.   
  
Jeg har jobbet aktivt på sponsorfronten og forholdet mellom SANDS og ELSA Tromsø er 
kjempegodt. SANDS har tatt en aktiv tiltreden på universitetet med å stille sterkt både i planlegging av 
fremtiden men også opp om konkurranser som PK.  
 
Det jobbes også videre med avtalen med Advokatforeningen.  
 

I korte trekk har mine arbeidsoppgaver vært:  
 

• Utvikle organisasjonen videre i samråd med styremedlemmene.  

• Holde kontakt med sponsor 
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• Bistått styret der det er behov 

• Planlegge fremover  

 

Jeg ser frem til neste semester og takker styret for et veldig godt samarbeid hittil.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Bunk Olsen 

President  

ELSA Tromsø 2018/2019 
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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 generalsekretærens oppgave å arrangere generalforsamling, arrangere 

landsmøte, referere fra styremøter, booke rom til arrangement, planlegge fotografering 

av styret, sørge for at vedtektene er i samsvar med ELSA Norge sine og i tillegg være 

bindeleddet mellom landsstyret og lokalgruppen når det gjelder internasjonale 

arrangement og landsmøtet.  

 

En del av secgens verv er ”human resources”, herunder rekruttering av nye medlemmer 

og holde aktiviteten i lokalgruppen oppe.  

 

3. september arrangerte ELSA Tromsø informasjonsmøte for de nye studentene ved 

Det juridiske fakultet med fokus på rekruttering. Det var et godt oppmøte hvor de som 

deltok fikk mer informasjon om ELSA og de aktivitetene vi kan tilby. Vi fikk mange 

aktive medlemmer og forhåpentligvis også noen som ønsker å stille til verv neste år.  

 

I ettertid av rekrutteringsmøtet har de ulike styremedlemmene i Key Areas hatt ansvaret 

for å holde aktiviteten oppe og finne arbeidsoppgaver til medlemmene. Styret har vært 

veldig flinke der, og gjort min jobb på dette området veldig enkel. 

 

Denne perioden har jeg som generalsekretær hovedansvaret for nettsiden, og har lagt 

ned en god del tid og arbeidsinnsats for å oppdatere den med informasjon, bilder og 

arrangement. Jeg har spesielt bistått VPAA og Director for Prosedyrekonkurransen da 

jeg har lagt ut faktum på nettsiden, samt artikkel om de ulike rundene. Videre framover 

skal STEP, ALD og Forhandlingskonkurransen promoteres gjennom nettsiden. Jeg 

håper også vi kan få brukt nettsiden til å få inn artikler om for eksempel studieteknikk, 

erfaringer fra andre jurister o.l. som et supplement til forelesninger og manuduksjoner.  

 

Landsmøtet i ELSA Norge, National Council Meeting (NCM), ble avholdt i Tromsø 

21.-24. september. Det er lokalgruppenes ansvar å arrangere landsmøtet, og derfor har 

hovedfokuset mitt denne høsten ligget her. Jeg har brukt mye tid på å bestille hotell, 

bankett, øvrig mat, sosialt program, koordinere med fakultetet om rombooking samt 

koordinere med de andre lokalgruppene og landsstyret ifht. Informasjon, påmeldinger 
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o.l. Heldigvis har jeg hatt en fantastisk OC (Organizing Committee) i ryggen, som har 

stått på og tatt tunge tak for at NCM skulle en uforglemmelig opplevelse for oss alle.  

På workshops fikk jeg mer inspirasjon til hvordan holde aktivitetsnivået oppe i 

lokalgruppen og vi delte mange erfaringer rundt det å arrangere landsmøte, siden det til 

våren er Oslo som skal arrangere.  

Hele styret har gjort en fantastisk arbeidsinnsats hele NCM-helgen!  

 

2. oktober arrangerte styret ”vaffeltirsdag” som gikk ut på å dele ut vafler, boller, frukt 

og kaffe på stand, og informere jusstudentene om kommende arrangement i ELSA. Her 

fikk vi videreformidlet informasjon om undergruppene våre og hva de aktive 

medlemmene kan engasjere seg i, lyst ut stillinger i S&C og synliggjort oss på campus. 

Dette er noe vi ser nødvendigheten av, og ønsker å fortsette med også på vårsemesteret.  

 

Ellers har jeg i løpet av høsten bistått styret der det har vært nødvendig og deltatt på 

arrangement i regi av ELSA Tromsø, som for eksempel i Prosedyrekonkurransen.  

 

Et godt samhold innad i styret er essensielt for at styret skal fungere som en helhet. 

Videre framover skal vi prøve å arrangere et julebord for styret.  

 

Jeg ønsker å takke styret for den flotte innsatsen de har lagt ned, og gleder meg til et 

semester til med den gode gjengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Storåker Yttermo 

Secretary General  

ELSA Tromsø 2018/2019 
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Treasurer 

Dette semestret har hovedoppgavene mine være å føre løpende regnskap for ELSA 

Tromsø, og utarbeide forslag til budsjettet 2018. Videre har jeg deltatt ELSA sine 

styremøter, NCM og NOM 

Mye av tiden har gått til å sette seg inn regnskapsprogrammet vårt, fiken. Noe som gjør 

det lettere å holde oversikt over kostander og inntekter. Videre har jeg satt meg inn i 

reglene om mva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petter Rønning 

Treasurer  

ELSA Tromsø 2018/2019 
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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 og vise studentene i Tromsø hva ELSA Tromsø gjør 

gjennom sosiale medier.  

Arbeidslivsdagen 2019:  

Ny logo er laget, og invitasjoner er sendt ut til både offentlige og private aktører. Det er 

planlagt å ha et bredere utvalg av aktører ved neste ALD, og planleggingen av 

markedsføring går veldig bra i samarbeid med Director for ALD.  

Seminar & Conferences:   

Vi har avholdt kurs i Legal English, dette er noe som tidligerer har vært veldig populært. 

I år har det kollidert litt med skrivekurset til 2.avd. Planlegging og arrangering bør 

tilrettelegges bedre neste år.  

Forhandlingskonkurransen:  

Promotering starter på nyåret, neste semester.  

STEP:   

I forrige styreperiode 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 er noe som er gjort tidligere og som har fungert veldig bra.  

Studieturer:   

Promoteringen av den lille studieturen gikk veldig fint, hvor alle plassene ble fylt raskt! 

Promoteringen for den store studieturen er planlagt, og vi er positiv på at den blir like 

populær som den forrige store studieturen til Roma.  
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Social:  

Planlegging av markedsføring for ELSAday-quizen blir gjort i samarbeid med S&C og 

Social. Har stor tro på at dette vil bli et populært arrangement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunniva Steffensen Olaussen 

Vice President for Marketing 

ELSA Tromsø 2018/2019 
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Vice President for Academic Activities 

Prosedyrekonkurransen  
Så langt denne høsten har jeg og Director Bjørn Aslak Juliussen vært ansvarlige for å 
arrangere ELSA Tromsøs prosedyrekonkurranse. Så langt er både kvartfinalen og 
semifinalen overstått, og finalen er også rett rundt hjørnet. De to første rundene ble 
holdt i rettssalen, og finalen som står for tur skal holdes i Aud 1.   
  
Prosedyrekonkurransen har nå pågått i mange år, og arbeidet som er gjort med 
konkurransen opp gjennom gjør at den kun blir mer anerkjent og velfungerende. Det vil 
selvfølgelig alltids være forbedringspotensial, men både jeg og Director er fornøyd med 
utviklingen så langt. Uten noen små endringer i reglementet står det meste likt som 
tidligere, og vi har valgt å verken prøve ut stevningsmodellen eller lukke tidligere runder 
for publikum.  
  
Noe som ble gjort av fjorårets VP AA og Director var å planlegge datoene for PK 2018 
sine og booke rom allerede før de fratrådte sine verv. Dette er nok lurt å fortsette med 
for å få til et best mulig arrangement og en mykere overgang for vervene for øvrig.   
  
Studentene generelt virker å ha god kjennskap til konkurransen, og jevnt over har det 
vært god oppslutning både ved påmelding og med publikum på samtlige runder. Dette 
er nok et resultat av god markedsføring over tid, kombinert med ekstra fokus på nettopp 
markedsføringen når de nærmer seg. Videre holdt også førsteamanuensis Marius Storvik 
et foredrag om prosedyreteknikk og retorikk, som var svært populært blant studentene 
og antakeligvis bare økte interessen. Totalt var det 11 påmeldte lag; altså tre flere lag enn 
det er plass til i konkurransen.  
  
Rundene følger cup-modellen. Konkurransen starter med en kvartfinale, deretter 
semifinale og finale.   
  

Runde  Dato  Antall lag  

1. runde  28. september  8  

2. runde  11. oktober  4  

Finale  26. oktober   2  

  
  
Forhandlingskonkurransen  
Hovedsakelig er arbeidet som er gjort i sammenheng med forhandlingskonkurransen 
vært knyttet til planlegging og organisering. Booking av rom og fastsetting av datoer er 
det som har vært viktigst å få på plass. Datoene er per nå satt til 25. januar, 8. februar og 
15. februar.  
  



 

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 

 

29   

I fjor ble det satt i gang tiltak for å fremheve forhandlingskonkurransen som en attraktiv 
og lærerik konkurranse med en lavere terskel for å delta på. Positiv promotering er noe 
vi har tenkt til å fortsette med, og vi går for enda større oppslutning blant publikum i år 
sammenlignet med fjoråret. Derfor er planen å arrangere finalen i enten Aud 3 eller i 
Aud 2 denne gangen.  
  
Det som videre må gjøres er å kontakte veiledere og dommere, og ikke minst arrangere 
kurs i forhandling.   
  
  
Arbeidslivsdagen  
Arbeidslivsdagen er, akkurat som FK, mer i oppstartfasen og under planlegging. Datoen 
er imidlertid fastsatt til 16. januar og alle nødvendige rom er bekreftet booket. Dette året 
satser vi på å utvide ALD, og arrangementet vil strekke seg fra solhallen og ut i 
vandrehallen. Det blir altså mer plass til flere aktører, noe vi tror det vil bli behov for. Vi 
håper at det vide spekteret av arbeidsplassene som finnes for jurister vil være enda mer 
synlig enn tidligere.  
  
Videre har planlagt å legge om bedriftspresentasjonene litt for å gjøre dem mer 
attraktive. Samt skal vi arrangere kurs i CV-skriving og LinkedIn. Samt har vi et ønske 
om å få tak i en kjent jurist som kan holde et foredrag om et spennende og aktuelt tema i 
forkant av ALD.   
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elerine Tellemann 

Vice President for Academic Activities 
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Vice President for Seminars and Conferences 

Semesteret startet med en «fadderuke» for de internasjonale studentene. Det gikk greit, 

noe lite oppmøte men var fullt program pga sen info fra fakultetet, mail-adresser osv, 

samt lite kjennskap og helt nytt ansvarsområde for Elsa. Neste år bør dette planlegges 

gjennom sommeren, og legges til Social f.eks.   

 

Videre var prioriteten Legal English-kurs og Juridisk fagbad.   

 

Jeg var tidlig ute med å kontakte Kevin Harris, han ønsket å ha Legal English-kurs 

allerede 31. oktober og 1. november. Hotell, flybilletter og booking av rom er ordnet. 

Dette kolliderer med 2. avd sitt skrivekurs, men pga. noe usikkerhet om mulighetene for 

at han kunne ha det etter jul måtte det bli slik i år. Påmeldingen kunne vært bedre, det er 

fortsatt ikke fullt, men jeg tror det skyldes mye at det kolliderer med 2. avd som er den 

største målgruppen på dette kurset. Jeg publiserte informasjon for de internasjonale 

studentene og fikk noen flere påmeldinger der. Nå er det 31 av 40 påmeldte, men fordi 

vi har promotert med at det fylles opp fort og at man må være raskt ute, blir det 

muligens dumt å poste nå at det fortsatt er ledige plasser. Til neste gang er det også greit 

å gi informasjon om når det er påmelding lenger tid i forveien, slik at flere kan forberede 

seg på påmelding.   

 

Juridisk Fagbad blir 4. februar, Jussi Erik Pedersen skal fagbade Sivilombudmann og 

tidligere Høyesterettsdommer Falkanger på Driv. Dette blir forhåpentligvis like populært 

som forrige gang, med servering og gratis inngang.   

 

Videre har jeg opprettet en egen Seminar & Aktuelt gruppe, med en nyopprettet 

Director-stilling som er Leder for denne gruppen (Deputy, må velges inn på GF). Det 

ble utlyst stillinger og tatt intervjurunder pga flere søkere, og det hjalp mye å promotere 

for dette på stand på «vaffel-tirsdag». Jeg brukte transition-dokument og utarbeidet et 

informasjons-materiale som verktøy for alle i gruppa. Så langt har vi hatt et første møte 

for å organisere og delegere, og Leder og Nestleder har fått alt ansvar for videre 

planlegging. Denne gruppa skal være ansvarlige for alt det faglige, og Director har 

allerede laget en interaktiv detaljert plan. De planlegger blant annet Elsa Day 28. 

november, med quiz på Bazinga i samarbeid med Social, Study Visit fra Elsa Finland på 

våren, Lawyers@work, manuduksjoner, mulighetene for en miljødebatt osv. Selv om 

gruppen er sent etablert gir det også godt grunnlag for neste år, dersom det blir en egen 
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Director for Seminar & Aktuelt som en del av styret. Det er stort behov for dette i S&C 

for å få fullt faglig utbytte for studentene på UIT.   

  

Go International har jeg hatt ansvar for så langt. I samarbeid med STEP har vi gitt 

informasjon om alle mulighetene på forelesninger til 1. og 2. avd. I samarbeid med 

Marketing fikk vi laget en information booklet som vi ga ut på forelesningene. Det er 

promotert for Winter Law School på facebook også som har frist 28. oktober, flere har 

etterspurt mer info og hjelp på nett. Jeg har også fått en hovedansvarlig for Go 

International, som samarbeider med meg og VP STEP.   

 

Director for Study Trips har alt under kontroll, vi har hatt flere møter med 

planleggingsgruppa for den lange studieturen, og den korte studieturen er så å si i boks 

(se semesterrapport).   

 

Når det kommer til undergruppe-medlemmer, er det litt vanskelig å få de til å engasjere 

seg. Stand ga gode resultater på rekruttering, men det er lite aktivitet på facebook-siden. 

S&A gruppa skal planlegge noe sosialt hvor de også er invitert, og videre kan de benyttes 

i S&A-gruppa til ulike events osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maia Steiro 

Vice President for Seminars and Conferences  

ELSA Tromsø 2018/2019 



 

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 

 

32   

Vice President for Student Trainee Exhange Programme (STEP) 

Som Vice President for STEP  i Tromsø har jeg ansvar for ELSA sin traineeordning. 
Dette innebærer både Job Hunting og Student Hunting, samt samarbeidsprosjektet med 
S&C – Go international.  
 
Hittil i år har fokuset først og fremst vært å engasjere aktive medlemmer innenfor STEP.  
Jeg har hatt et møte med de aktive medlemmene hvor vi har snakket om planen for 
resten av dette semesteret og vårsemesteret. Det var flere som virket engasjert og jeg har 
tro på at vi skal få til et godt samarbeid fremover.  
 
Job Hunting  
Vi kom litt seint i gang i oppstarten. Derfor har jeg valgt å fokusere på Job Hunting 
deadlinen til våren. Det blir følgelig ingen traineeopphold i Nord-Norge etter dette 
semesteret. Jeg har riktignok jobbet med hvilke aktører vi skal komme i kontakt med og 
planlegger hvordan vi skal få til en best mulig vellykket Job Hunting prosess. I 
forbindelse med dette har vi sett til en liste laget av den tidligere VP STEP over hvilke 
aktører som ønsker å kontaktes. Herunder har vi Hålogaland Lagmannsrett, Simonsen 
Vogt Wiig, Fylkesmannen i Troms m.m.  
 
Student Hunting  
Student Hunting er et større fokus nå i høst enn Job Hunting. Jeg anser det som veldig 
viktig å markedsføre mulighetene en slik måte at flere har lyst til å søke på 
traineestillinger. For å nå ut til studentene er planen at vi skal ha stands samt gå innom 
forelesninger for å gi informasjon.  
 
Planen er også at jeg med aktive medlemmer skal skaffe oss en god oversikt over hvilke 
trainneopphold som er aktuelle for våre studenter og markedsføre godt. Jeg har stor tro 
på at hvis vi har kunnskap over hvilke muligheter som finnes vil vi være bedre egnet til å 
gi informasjon.  
 
 
Go International  
Jeg og VP S&C er godt i gang med samarbeid om Go International. Vi har lyst til at Go 
International skal bli benyttet som en «tittel»  i markedsføringen for de mulighetene 
studentene våre har til å reise utenlands.  
 
Vi har allerede vært innom på forelesninger og gitt ut informasjon om Go International. 
Det virker som at dette er en positiv ting og effektiv måte å markedsføre både det STEP 
og S&C kan tilby av muligheter. Vi har snakket om muligheten til å ha et 
informasjonsmøte hvor vi gir enda mer informasjon om Go International.  
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For neste semester er planen å markedsføre enda bedre og målet er at mange flere av 
våre studenter skal ha lyst til å reise utenlands med ELSA. Jeg vil også fokusere mye på 
Job Hunting etter jul og jobbe aktivt mot fristen i april. Jeg vil jobbe jevnlig med Student 
Hunting.  
 

 

Andrine Nordahl Holte 

Vice President for STEP 

ELSA Tromsø 2018/2019 
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Director for Arbeidslivsdagen  

Begynnelsen på semesteret gikk i stor grad til å sette seg inn i vervet. Planleggingen av 

Arbeidslivsdagen er i gang. Datoen for arrangementet er satt og alle nødvendige rom for 

gjennomføringen av dagen er booket. I skrivende stund sendes invitasjon til aktørene.   

 

I september ble det avholdt landsmøte her i Tromsø hvor delegater fra ELSA Tromsø, 

ELSA Bergen og ELSA Oslo og ELSA Norway hadde workshops sammen. Dette var 

svært nyttig, og  jeg fikk delt erfaringer og ideer med de ansvarlige for ALD i Bergen.   

 

I år er ambisjonen å gjennomføre en større Arbeidslivsdag en noensinne. Vi har derfor 

booket et større standområde enn tidligere. I tillegg inviteres det flere aktører enn de 

foregående år.   

 

Tidligere år har det vært dårlig oppmøte på bedriftspresentasjonene. I tillegg har få 

studenter fra 1. og 2. avdeling vært møtt opp. For å nå målsetningen om at flere 

studenter deltar på aktivitetene under ALD vil det fokuseres på markedsføring i større 

grad enn tidligere. Videre har det vært vanskelig å få offentlige aktører til å delta. Ønsket 

er å oppmuntre flest mulig aktører innen offentlig sektor til å delta for å vise bredden i 

arbeidslivet.   

 

Arbeidet videre vil i stor grad bestå av planlegging av standområde, lage innhold til 

ALD-magasinet, booking av lokale til kveldsarrangement og kontakte en kursholder til 

kurs i CV- og søknadskriving.   

 

Jeg ser frem til det videre arbeidet med planleggingen og gjennomføringen av ALD 

2019.   

 

 

 

 

 

 

 

Marte Jakobsen 

Director for Arbeidslivsdagen 
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Director for Forhandlingskonkurransen 

Semesteret høst 2018 har primært sett hvert organisatorisk arbeid. Selve planleggingen 

av konkurransen er kommet i gang i form av rombestillinger og foreløpige ideer på selve 

gjennomføringen.    

  

Det har tidligere vært mye fokus på å promotere Forhandlingskonkurransen i sin helhet 

for å bli likestilt med Prosedyrekonkurransen. Planen videre er å fortsette med dette, 

men med et større fokus på finalen. Bakgrunnen for dette er at det allerede er stor 

oppslutning ved påmeldingen. Her skal vi utvide med et større lokale – hvor det tidligere 

har foregått i rettssalen (antall plasser: ca. 45), skal det nå avholdes i Auditorium 3 (antall 

plasser: 202). Hovedmålet er dermed å utvide finalen, samt fortsette promoteringen av 

konkurransen i sin helhet.   

 

Videre er planen å kontakte dommere og veiledere, nå som prosedyrekonkurransen går 

av stabelen. Følgelig å avholde kurs i forhandling før oppstart av konkurransen – som 

det er gjort tidligere.      

 

Dette semesteret har jeg deltatt på landsmøte (LM) for ELSA Norway hvor det ble luftet 

flere ideer om hvordan de forskjellige fakultetene kan samarbeide. For 

forhandlingskonkurransen er situasjonene om gjennomføring svært forskjellig, men de 

punkter vi kan samarbeide på vil bli økt med tiden.    

 

Jeg ser med glede på en fantastisk fremtidig prosess mot forhandlingskonkurransen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofie Salomonsen Klette 

Director for Forhandlingskonkurransen  
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Director for Prosedyrekonkurransen  

Jeg har vært ansvarlig for å arrangere ELSA Tromsøs regionale prosedyrekonkurranse 

høsten 2018 sammen med 

Vice Precident of Academic Activities, Elerine Tellemann. Konkurransen gikk over tre 

runder i perioden mellom 28. september og 26. oktober. Åtte lag deltok i 

prosedyrekonkurransen, med studenter fra 1. til 3. avdeling. Både VPAA og jeg er 

tilfreds med hvordan konkurransen har gått for seg.     

  

Bendik Midkandal, fjorårets director for konkurransen, og jeg satte i gang med å lage en 

oversiktsplan over hva som måtte bli gjort. Hvordan konkurransen skulle bli promotert 

og det å finne veiledere, dommere og faktumskrivere var nøkkelpunkter i vår oversikt. 

Når det gjaldt promoteringen, var vi aktive på sosiale medier, hadde stand og informerte 

via informasjonstavlene. I tillegg holdt førsteamanuensis Marius Storvik et foredrag om 

prosedyre og retorikk, hvor det var stort oppmøte.   

  

Det å finne veiledere, dommere og faktumskrivere gikk stort sett greit. Jeg var i kontakt 

med ca. 120 jurister – aktører både i næringslivet og ved de juridiske fakultetene i 

Norge. Interessen var stor fra både næringslivet og fakultetsansatte. Jeg startet å sende ut 

mail til potensielle bidragsytere i juli, og det har ikke bydd på særskilt store problemer å 

få tak i veiledere, dommere eller faktumskrivere.    

  

Påmeldingen til årets konkurranse gikk bra, det var totalt 11 påmeldte lag og derfor 3 lag 

som ikke fikk delta i konkurransen.   

  

Gjennomføringen av de ulike rundene gikk knirkefritt. Vi hadde mange, flinke aktive 

medlemmer som hjalp oss med avviklingen av de ulike rundene, i tillegg til at alle fra 

styret bidro. Finaledagen endte med en bankett og påfølgende fest på Compagniet.  

 

 

 

 

Bjørn Aslak Juliussen 

Director for prosedyrekonkurransen 
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Director for Studieturer 

Den korte studieturen skal i år gå til London fra 29 oktober – 3 november. Det er totalt 

12 plasser på turen. Planleggingen av turen har gått greit, men det har tidvis vært litt mye 

jobb. Dette har blant annet å gjøre med at jeg ikke hadde noen planleggingsgruppe. Men 

jeg fikk etter hvert Sander Samuelsen til som medhjelper.  Reisebyrå ble kontaktet tidlig 

(august) og vi fikk et bra tilbud på fly. Hotell ble fikset utenom reisebyrå, da vi sparte 

nesten 10 000 kroner på dette. Så totalt ble deltakeravgiften bare på 3700 kroner.   

 

Det akademiske opplegget er nå stort sett i boks. Men av erfaring som jeg tar med videre 

til planleggingsgruppen av langturen er at man kan starte enda tidligere med å kontakte 

ulike organisasjoner, omså før selve flybillettene er i boks, for å høre om det er 

muligheter for et opplegg.   

 

Det akademiske opplegget på turen er et besøk, guidet tur og observere en dom i 

Supreme court. Vi skal til Queen Mary University, også her skal vi på guidet tur, og delta 

i en forelesning på dagtid, samt en debatt om menneskerettigheter på en annen del av 

campus på ettermiddagen. Videre er jeg i kontakt med ELSA UK angående muligheter 

for en workshop mens vi besøker universitet. Vi skal også besøke International Bar 

Association, og høre om deres underavdeling kalt IBAHRI som fokuserer på 

menneskerettigheter.  Utover dette har vi vært så heldig at vi får komme på innspilling 

av Skavlan. Bankett skal være på The Piano Works, som er et spisested/ utested med 

live musikk.   

 

Det er blitt holdt et informasjonsmøte for studentene, der vi serverte lett mat og drikke, 

og informerte om programmet og ble kjent.  På denne turen har vi også en 

utvekslingsstudent som har meldt seg på, så mye av informasjonsutvekslingen har gått 

på engelsk.  

 

Planlegging av langturen er allerede så smått i gang. Vi har fått en undergruppe på tre 

stykker. Sammen med VPSC Maia Steiro har vi hatt et par møter med undergruppen, 

brainstormet om mulige destinasjoner og avkortet dette til Tokyo og New York. 

Personlig blir jeg med all sannsynlighet ikke å delta på denne studieturen, så det er 

undergruppen som i all hovedsak vil ha ansvar for turen.   
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Vi har fått pristilbud av reisebyrået, men har også kontaktet SAS og Norwegian for å få 

et tilbud, da det kan virke som vi sparer penger på dette.  Jeg har også fått bedriftskoden 

vår av SAS og den er ELSATNO.   

 

Vi har sendt ut mail til en del organisasjoner i New York for å høre om det er muligheter 

for å få til besøk. Hvis turen går til New York er planen at tema skal være 

menneskerettigheter. For Tokyo virker det som det er en større utfordring å få til et 

akademisk program med tanke på språk. Vi har kontaktet flere universiteter i Tokyo, 

men det er i all hovedsak lite informasjon å finne på engelsk.    

 

For neste års studieturleder vil jeg kanskje anbefale å sette sammen en undergruppe på 

vårsemesteret, slik at man kan begynne planleggingen tidlig. Nå har vi en gruppe på 

facebook med ganske mange medlemmer som har meldt seg som interessert i være med 

på planlegging. Slik at disse kan oppfordres til å sende motivasjonsbrev for neste års 

studietur allerede våren 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeborg Eilertsen  

Director for Studieturer 
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Social Director 

Som Social direktor er min hovedoppgave å arrangere sosiale arrangementer for 

studentene på fakultetet. Dette semesteret har jeg satt meg inn i hva det innebærer å ha 

vervet og begynt å planlegge årets første quiz på Bazinga. I år blir quizen arrangert på 

ELSA-day den 28. november, og derfor vil jeg i hovedsak samarbeide med de som har 

ansvaret for ELSA-day. Vi gjennomførte semesterets første vaffel-tirsdag 2. oktober, og 

dette ble svært vellykket.  

Så langt har vervet vært lærerikt og moro.  

Til neste semester ønsker jeg å få gjennomført både quizer, flere vaffel-tirsdager og en 

større tema-fest. Jeg ser frem til et nytt semester med ny lærdom og mye moro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Caroline Jentoft 

Social Director  

ELSA Tromsø 2018/2019 
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Notat 3 – Regnskap 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 

3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri   0,00 

31 Salgsinntekt, avgiftsfri   0,00 

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 

3992 Støtte Arrangement   0,00 

3993 LM-Lokalt   0,00 

39 Annen driftsrelatert inntekt  60 000,00 

Sum driftsinntekter  689 950,37 

Driftsutgifter Denne perioden 

6553 Programvare årlig vedlikehold - 2 572,00 

65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres - 2 572,00 

6701 Revisjonshonorar - 1 000,00 

67 Fremmed tjeneste - 1 000,00 

7141 LM - Eksternt - 73 305,72 

7142 Reisestøtte internasjonalt - 12 500,00 

7143 Studieturer - 207 812,00 

71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. - 293 617,72 

7330 Markedsføring - 7 167,20 

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

7711 Styremøter - 1 012,00 

7712 Transition - 2 689,39 

7720 Generalforsamling   0,00 

7725 Generalforsamling (ny) -  632,71 

7740 Øreavrunding -  1,08 

7770 Bank- og kortgebyr -  912,84 

7781 Rekruttering - 8 157,18 

7783 Social - 12 004,84 

7784 Medlemsavgift ELSA Norge   0,00 

7785 Legal English - 17 701,27 

7786 Støtte til medlem fra Go International fondet - 19 576,31 

7790 STEP - 1 665,80 

7791 S&C -  796,96 

7792 LM - Lokalt   0,00 

7793 Prosedyrekonkurransen - 29 313,26 
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7794 Forhandlingskonkurransen - 22 465,70 

7795 Arbeidslivsdagen - 20 248,15 

7797 ELSA - Day -  507,00 

7798 Annen kostnad, fradragsberettiget -  144,81 

7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget - 5 994,00 

77 Annen kostnad - 143 823,30 

Sum driftsutgifter - 448 180,22 

Driftsresultat Denne perioden 

Driftsresultat  241 770,15 

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  241 906,85 
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Notat 4 – Revisors beretning 
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Notat  5 – Revidert budsjett 
 Tidligere Revidert Konkret endring 

Inntekter Inntekter Inntekter  

Hovedsponsor (Steenstrup Stordrange) 52 000,00 52 000,00  

Prosedyrekonkurransen sponsor 
(Advokatforeningen) 7 000,00 7 000,00 

 

Prosedyrekonkuransen afterparty 5 000,00 5 000,00  

Støtte til Forhandlingskonkurransen og Legal 
English (UIT) 20 000,00 20 000,00 

 

Arbeidslivsdagen 400 000,00 400 000,00  

Renteinntekter 11 000,00 11 000,00  

Tilbakeført årspris kort      

Egenandel Landsmøte lokalt      

Legal English egenandel      

Studietur egenandel      

Sum inntekter 495 000,00 495 000,00  

       

Utgifter Utgifter  Utgifter   

Programmvare vedlikehold 1 400,00 1 400,00  

Landsmøte Eksternt 38 000,00 38 000,00  

Landsmøte lokalt 60 000,00 60 000,00  

ELSA Norge 15 000,00 15 000,00  

Arbeidslivsdagen 25 000,00 35 000,00 +10 000,00 

Prosedyrekonkurranse 35 000,00 35 000,00  

Forhandlingskonkurransen 30 000,00 30 000,00  

Social  20 000,00 20 000,00  

S & C 25 000,00 25 000,00  

Legal English 17 500,00 17 500,00  

Studietur 79 000,00 79 000,00  

STEP 13 000,00 13 000,00  

Rekruttering 15 000,00 15 000,00  

ELSA-dagen 1 000,00 1 000,00  

Markedsføring 15 000,00 40 000,00 +25 000,00 

Reisestøtte til int. arr. for ELSA Tromsø 30 000,00 30 000,00  

Transition 3 000,00 3 000,00  

Styremøter 2 000,00 2 000,00  

Andre kostnader 10 000,00 10 000,00  

Revisor 1 000,00 1 000,00  

Finansutgifter 1 500,00 1 500,00  

Sum utgifter 437 400,00 472 400,00  
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Notat 5 – Foreløpig regnskap 2018/2019  

Inntekter Inntekter 

Hovedsponsor (Steenstrup Stordrange) 
 Prosedyrekonkurransen sponsor (Advokatforeningen) 
 Prosedyrekonkuransen afterparty 
 Støtte til Forhandlingskonkurransen og Legal English (UIT) 
 Arbeidslivsdagen 
 Renteinntekter 
 Tilbakeført årspris kort 150,00 

Egenandel Landsmøte lokalt 
 Legal English egenandel 300,00 

Studietur egenandel 44 400,00 

Sum inntekter 44 850,00 

Utgifter Utgifter 

Programvare vedlikehold 
 Landsmøte Eksternt 
 Landsmøte lokalt 105 937,40 

ELSA Norge 
 Arbeidslivsdagen 
 Prosedyrekonkurranse 4 056,00 

Forhandlingskonkurransen 
 Social 1 132,30 

S & C 
 Legal English 
 Studietur 61 614,97 

STEP 
 Rekruttering 
 ELSA-dagen 
 Markedsføring 5 110,00 

Reisestøtte til int. arr. for ELSA Tromsø 
 Transition 
 Styremøter 
 Andre kostnader 4 587,27 

Revisor 
 Finansutgifter 381,00 

Sum utgifter 182 818,94 
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Valg av revisor 
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Notat 7 – Forslag til vedtektsendring  
 

§ 30 Vurdering   

Medlemmet kan få dekket inntil 1/3 av kostnadsestimatet for 

boutgifter, deltagerkontigent, fly tur/retur og transport tur/retur flyplass. Ved særlige 

tilfeller kan medlemmet få dekket mer enn 1/3 av kostnadsestimatet. 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.   

 
Begrunnelse til § 30:  
Etter ønske fra komiteen til Go International-fondet for 2017/2018 ønsker vi å foreslå 
visse endringer i vedtektene.  
Komiteen endrer sammensetning hvert år. For å sikre stabiliteten i de vedtak som treffes 
er det hensiktsmessig at komiteen har en andel å forholde seg til, i tillegg at det 
fremkommer klart hvilke utgiftsposter medlemmet kan få dekket. Da det er vanskelig å 
anslå hvor mange søknader vi får inn hvert år, i tillegg til at vi ikke ønsker å endre 
vedtektene oftere enn nødvendig ser vi det hensiktsmessig å ikke vedtektsfeste en fast 
andel. Likevel har komiteen ved denne endringen nøyere retningslinjer å forholde seg til 
ved behandlingen av søknader.  
Denne endringen vil også være en fordel for studentene. Komiteen har fulgt denne 
praksisen siden fondets opprettelse. I realiteten vil endringen derfor ikke føre til 
endringer. Studentene kan nå på forhånd se hva de kan få dekket, og i tillegg hvilke 
utgiftsposter de skal vise til i søknaden sin.  
  
§ 31 Utbetaling   
Utbetaling av midler skal skje i forkant av deltakelsen på arrangementet, med forbehold 

om at medlemmet forplikter seg til å oversende kvitteringer innen tre uker etter at 
oppholdet er avsluttet. Dersom beløpet medlemmet får utbetalt i forkant overskrider de 

reelle kostnadene, skal differansen tilbakeføres til fondet ved oppfordring.   
 
Dersom medlemmet ikke deltar på arrangementet skal midlene tilbakebetales, uavhengig 
av årsak.  
 
Begrunnelse til § 31: 
Etter ønske fra komiteen til Go International-fondet for 2017/2018 ønsker vi å foreslå 
visse endringer i vedtektene.  
Det er en fordel for studentene at utbetaling av midler skjer i forkant av deltakelsen. For 
å kunne sikre fondet på best mulig måte er det hensiktsmessig å vedtektsfeste at 
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medlemmet forplikter seg til å oversende kvitteringer ved et fastsatt tidspunkt etter 
deltakelsen. På denne måten vil hensynet til studentøkonomien, samt sikkerheten for 
fondet varetas  
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Eventuelt  

 


