Generalforsamling
_____________________________________________________

ELSA Tromsø
Onsdag 3. april 2019
AUD 3 – UiT Norges arktiske universitet

Innkalling til Generalforsamling
Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens § 7.
Generalforsamlingen avholdes Onsdag 3. april kl. 16:15 i AUD 3.
På Generalforsamlingen får dere innsyn i semesterrapportene, og treasurer vil legge frem budsjett for
perioden 2019/2020. 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
Jørgen, Maja, Petter, Sunniva, Elerine, Mai-Helen, Andrine, Marte, Bjørn, Sofie, Ingeborg, Mille og
Marie
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
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Godkjenning av referat fra forrige avholdte generalforsamling – notat 1
Gjennomgang av semesterrapporter og presentasjoner av fremtidsplaner – notat 2
Presentasjon av foreløpig regnskap 2018/2019 – notat 3
Tentativ revisors beretning – notat 4
Forslag til budsjett 2019/2020– notat 5
Forslag til vedtektsendringer – notat 6
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
f. Director for Seminar og Aktuelt
11. Eventuelt
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Notat 1 – Referat fra Generalforsamling 8. november 2018
Referat Generalforsamling 8.11.18
Presidenten åpner Generalforsamling kl. 09:20.
Tilstede: 16
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Avholdende: 0
Mot: 0
Innkalling og dagsorden er godkjent.
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Jørgen er valgt som ordstyrer ved akklamasjon.
Maja er valgt som referent ved akklamasjon.
Petter og Marte 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 Treasurer
Jørgen orienterer Generalforsamlingen om at Petter Rønning ble valgt inn av et enstemmig styre, hvor
det i Generalforsamling må vedtas med simpelt flertall etter vedtektenes § 15.
Petter holder, etter forsamlingens ønske, en kort appell.
Jørgen spør om noen ønsker hemmelig valg, ingen har krevd dette.
Petter er valgt til Treasurer ved akklamasjon.
5. Supplerende valg av Director for Seminar & Aktuelt
Jørgen orienterer Generalforsamlingen om at styret har utlyst et nytt verv grunnet Director for
Seminars & Conferences arbeidsmengde. Mille Johanna Lorentzen Lund ble valgt inn av et enstemmig
styre, hvor det i generalforsamlingen må vedtas med simpelt flertall etter vedtektenes §15.
Mille holder, etter forsamlingens ønske, en kort appell.
Jørgen spør om noen ønsker hemmelig valg, ingen har krevd dette.
Mille er valgt til Director for Seminar & Aktuelt ved akklamasjon.
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6. Gjennomgang av semesterrapporter og presentasjoner av fremtidsplaner – notat 2
Styret og directors gjennomgår semesterrapportene sine.
7. Gjennomgang av regnskap 2017/2018 – notat 3
Petter legger fram foreløpig regnskap for 2017/2018.
Driftsinntekter
Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats

Denne perioden
30 000,00

Arbeidslivsdagen

452 460,00

Salgsinntekt, avgiftspliktig

482 460,00

Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri

0,00

Salgsinntekt, avgiftsfri

0,00

Prosedyrekonkurransen

7 390,37

Legal English

1 900,00

Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet

9 290,37

Studieturer

138 200,00

Offentlige avgift vedrørende omsetning

138 200,00

Sponsorinntekter

60 000,00

Støtte Arrangement

0,00

LM-Lokalt

0,00

Annen driftsrelatert inntekt
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter

60 000,00
689 950,37
Denne perioden

Programvare årlig vedlikehold

- 2 572,00

Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres

- 2 572,00

Revisjonshonorar

- 1 000,00

Fremmed tjeneste

- 1 000,00

LM - Eksternt

- 73 305,72

Reisestøtte internasjonalt

- 12 500,00

Studieturer

- 207 812,00

Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.

- 293 617,72

Markedsføring

- 7 167,20

Salgs-, reklame- og representasjonskostnad

- 7 167,20

Styremøter

- 1 012,00

Transition

- 2 689,39

Generalforsamling
Generalforsamling (ny)
Øreavrunding
Bank- og kortgebyr
Rekruttering
Social

0,00
- 632,71
- 1,08
- 912,84
- 8 157,18
- 12 004,84
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Medlemsavgift ELSA Norge

0,00

Legal English

- 17 701,27

Støtte til medlem fra Go International fondet

- 19 576,31

STEP

- 1 665,80

S&C

- 796,96

LM - Lokalt

0,00

Prosedyrekonkurransen

- 29 313,26

Forhandlingskonkurransen

- 22 465,70

Arbeidslivsdagen

- 20 248,15

ELSA - Day
Annen kostnad, fradragsberettiget
Annen kostnad, ikke fradragsberettiget

- 507,00
- 144,81
- 5 994,00

Annen kostnad

- 143 823,30

Sum driftsutgifter

- 448 180,22

Driftsresultat
Driftsresultat
Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

Denne perioden
241 770,15
Denne perioden

Renteinntekt bankinnskudd

136,70

Finansinntekt

136,70

Annen finanskostnad

0,00

Finanskostnad

0,00

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
Resultat
Resultat

136,70
Denne perioden
241 906,85

8. Revisors beretning – notat 4
Petter presenterer revisors beretning
9. Godkjenning av regnskap 2017/2018
Mot: 0
Avholden: 0
Regnskap for 2017/2018 er vedtatt ved enstemmighet.
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10. Forslag til revidert budsjett – notat 5
Inntekter
Hovedsponsor (Steenstrup Stordrange)
Prosedyrekonkurransen sponsor
(Advokatforeningen)
Prosedyrekonkuransen afterparty
Støtte til Forhandlingskonkurransen og Legal
English (UIT)
Arbeidslivsdagen
Renteinntekter
Tilbakeført årspris kort
Egenandel Landsmøte lokalt
Legal English egenandel
Studietur egenandel
Sum inntekter
Utgifter
Programmvare vedlikehold
Landsmøte Eksternt
Landsmøte lokalt
ELSA Norge
Arbeidslivsdagen
Prosedyrekonkurranse
Forhandlingskonkurransen
Social
S&C
Legal English
Studietur
STEP
Rekruttering
ELSA-dagen
Markedsføring
Reisestøtte til int. arr. for ELSA Tromsø
Transition
Styremøter
Andre kostnader
Revisor
Finansutgifter
Sum utgifter

Konkret endring
Tidligere
Revidert
Inntekter
Inntekter
52 000,00
52 000,00
7 000,00
5 000,00

7 000,00
5 000,00

20 000,00
400 000,00
11 000,00

20 000,00
400 000,00
11 000,00

495 000,00

495 000,00

Utgifter
Utgifter
1 400,00
1 400,00
38 000,00
38 000,00
60 000,00
60 000,00
15 000,00
15 000,00
25 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
30 000,00
30 000,00
20 000,00
20 000,00
25 000,00
25 000,00
17 500,00
17 500,00
79 000,00
79 000,00
13 000,00
13 000,00
15 000,00
15 000,00
1 000,00
1 000,00
15 000,00
40 000,00
30 000,00
30 000,00
3 000,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
10 000,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00
437 400,00
472 400,00

+10 000,00

+25 000,00

Mot: 0
Avholden: 0
Revidert budsjett er vedtatt ved enstemmighet.
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11. Foreløpig regnskap 2018/2019
Inntekter
Hovedsponsor (Steenstrup Stordrange)
Prosedyrekonkurransen sponsor (Advokatforeningen)
Prosedyrekonkuransen afterparty
Støtte til Forhandlingskonkurransen og Legal English (UIT)
Arbeidslivsdagen
Renteinntekter
Tilbakeført årspris kort
Egenandel Landsmøte lokalt
Legal English egenandel
Studietur egenandel
Sum inntekter
Utgifter
Programvare vedlikehold
Landsmøte Eksternt
Landsmøte lokalt
ELSA Norge
Arbeidslivsdagen
Prosedyrekonkurranse
Forhandlingskonkurransen
Social
S&C
Legal English
Studietur
STEP
Rekruttering
ELSA-dagen
Markedsføring
Reisestøtte til int. arr. for ELSA Tromsø
Transition
Styremøter
Andre kostnader
Revisor
Finansutgifter
Sum utgifter

Inntekter

150,00
300,00
44 400,00
44 850,00
Utgifter

105 937,40

4 056,00
1 132,30

61 614,97

5 110,00

4 587,27
381,00
182 818,94
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12. Valg av revisor
Joakim Breivik nominert som revisor – er ikke tilstede men har godtatt nominasjonen.
Joakim er valgt som revisor ved akklamasjon.
13. Forslag til vedtektsendringer – notat 7
Jørgen orienterer om den foreslåtte endringen i vedtektene.
Mot: 0
Avholden: 0
Vedtektsendringene er enstemmig vedtatt.
14. Eventuelt
Ingen saker på eventuelt.
Presidenten lukker generalforsamlingen kl. 10:10
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Notat 2 – Semesterrapporter våren 2019
President
Våren 2019 har vært et innholdsrikt semester hvor det har vært mye aktivitet.
Som tidligere startet året med Arbeidslivsdagen, som i år hadde flere aktører enn tidligere. Det økte
antallet aktører har medført noen organisatoriske problemer i forhold til plassering men dette er noe vi
håper å jobbe videre med i årene som kommer. Arbeidslivsdagen som helhet ble i år som tidligere
generelt godt mottatt av både aktører og deltakere.
CV-trekningen ble i år videreført og både aktører og studenter ser ut til å være fornøyd med ordningen.
I år ønsket vi også Juspust velkommen og vil fremover videreføre samarbeidet for å sikre deres
deltakelse på ALD. Arbeidet mot negativt karakterpress er viktig og arbeidslivsdagen er en av dagene
da dette kommer mest til syne.
Forhandlingskonkurransens gjennomføring ble godt mottatt. I år ble konkurransens finale flyttet fra
rettssalen til Aud 3, noe vi synes gikk veldig bra! Det er som tidligere godt oppmøte på finalen og
deltakerne er fornøyde med tilbudet.
I S&C har aktiviteten vært høy med planlegging av flere store eventer. Den store studieturen ble i år til
New York. Studieturen til New York ble godt gjennomført og tilbakemeldingene har vært positive.
Opprettelsen av direktor stilling med undergruppe i S&C har fungert godt og er noe vi vil videreføre.
Det har økt antallet mennesker men også kvaliteten rundt planene til gruppen. Dette er i tråd med
fokuset på S&C jeg ønsket å ha når jeg trådte inn i vervet.
Det er planlagt flere aktiviteter som vil komme i fokus på slutten av året i år som debatter og eventuelt
fengselsbesøk for studentene.
STEP har som tidligere år jobbet jevnt og trutt gjennom året. I år har det vært gjennomført flere
workshops for søknadsskriving og lignende som skal kunne gi studenter i Tromsø hjelp ved og ønske
om å søke seg til utelandstrainee. I samråd med workshopsene har også Go-International i større grad
blitt promotert ut til studentene.
I Social har det blitt avholdt en fest for alle i Tromsø på Prelaten i Tromsø. Det er også planlagt en fest
med styret og alle aktive medlemmer.
Arbeidet med synlighet utad er også fortsatt. Vaffeltirsdag uten vaffel er nå blitt et fast innslag hver
første tirsdag i måneden. Arbeidet med synlighet utad er noe jeg anbefaler neste styret å fortsette med,
da vi få positive reaksjoner på initiativet.
I slutten av Mars avholdes ELSA Norges landsmøte, hvor ELSA Tromsø er representert. Vi ser frem
til en fantastisk helg med mye godt arbeid!
Jeg ønsker å takke styret og de aktive medlemmene for en fantastisk periode! Uten arbeidet alle har lagt
ned hadde ikke aktiviteten kunne gjennomføres.
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 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, Arbeidslivsdagen og studietur til New York stått for tur. Til tross for at
semesteret nærmer seg slutten skal vi enda arrangere quiz i bazinga, foredrag om kvinner i arbeidslivet
og debatt om plast i havet. Det er altså mye å glede seg til!
Landsmøtet i ELSA Norge, National Council Meeting (NCM), ble avholdt i Oslo 22.-24. mars, og det
var både lærerikt, spennende og ikke minst veldig gøy! Neste semester skal det arrangeres Nordic
Officers Meeting (NOM) i Tromsø, der delegater fra både nasjonale og lokale styrer i Sverige, Norge,
Danmark og Finland kommer til Tromsø for å fortsette det gode nordiske samarbeidet i ELSA. I den
forbindelse er allerede jeg i tett kontakt med generalsekretæren i ELSA Norway for å sørge for å gi
deltakerne den beste opplevelsen de kan få her i Tromsø.
På landsmøtet hadde Generalsekretærene særlig fokus på gjennomføring av transition, prosessen når et
styreverv skal gå over fra et gammelt til et nytt medlem. I den forbindelse holder jeg på å utarbeide et
transition-dokument som jeg skal gi videre til neste Generalsekretær. Jeg skal også følge opp
planleggingen av de andre vervholdernes transition tett.
Dette ble mitt siste år som styremedlem i ELSA Tromsø, og jeg har hatt det så gøy! Jeg ønsker derfor
ydmykt å takke for tillitten jeg har fått av studentene på fakultetet. Jeg ønsker også 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.

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 for 2019/2020. Videre har jeg deltatt ELSA sine
Styremøter og NCM i Oslo. Jeg skal også delta på ICM i Baku.
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 Nikolai Rønning
Treasurer
ELSA Tromsø 2018/2019
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Vice President for Marketing
Min oppgave som VP MKT har i hovedsak vært å promotere ELSA Tromsø og arrangementene vi har.
Dette gjelder både de nasjonale og internasjonale arrangementene. Ansvaret mitt har vært å lage
markedsføringsmateriale og poste slik at studentene får vite hva ELSA Tromsø driver med.
Vervet har til nå vært veldig spennende, med godt samarbeid styret i mellom.
Arbeidslivsdagen 2019:
Promoteringen til ALD startet i høstsemesteret. Jeg har hatt ansvaret for å lage
markedsføringsmateriale til alle Facebook-arrangementene i forbindelse med ALD, ALD-magasinet,
invitasjoner til aktørene og mye mer. Jeg designet ny logo i stil med de fra tidligere år, magasinet var
veldig populært, med godt innhold om ALD og arbeidslivet. Vi hadde i år rekordmange aktører. Marte
har gjort en god jobb med å finne både materiell til magasinet, anskaffelsen av aktører og selv
gjennomførelsen av dagen. Hun har lagt ned mye arbeid for at dagen skulle bli så bra som den ble. Det
har vært mange positive tilbakemeldinger etter ALD, fra både studenter og aktører.
Seminar & Conferences:
Det har blitt avholdt kurs i Legal English i starten av høstsemesteret, dette var en stor suksess. Alle
plassene ble fylt, men det tok litt tid da det krasjet med skrivekurs på 2.avdeling. Vi har hatt flere
foredrag som har vært populært blant studentene. Det skal også avholdes en Go International-lunsj og
debatt om plastforurensning dette semesteret.
Forhandlingskonkurransen:
Vi startet promoteringen av forhandlingskonkurransen rett etter arbeidslivsdagen. Konkurransen fikk
mye oppmerksomhet, og det var overvekt av lag fra tredje avdeling. Plassene ble fylt opp fort. Jeg lagde
Facebook-arrangementer for forhandlingskurset, finalen og finalefesten. Samt programblad, diplom og
bilder på instagram. Mye av designet for forhandlingskonkurransen skulle være felles for alle
lokalgruppene, noe som gjorde jobben lettere for meg.
STEP:
På vårsemesteret ble det avholdt en STEP-workshop, der vi gikk gjennom søknadsprosessen og så på
de forskjellige traineeshipsene.
I fjor ble det utformet en mal til plakater i forbindelse med STEP for å få lik designprofil hos alle
lokalgruppene. Den ble i forrige semester brukt, der det funket bra. Dette vil også gjøres dette
semesteret. Vi har promoterer med stands, bilder på Instagram og Facebook, og henger opp plakater
på fakultetet.
Studieturer:
Studieturen til New York var svært populær, mesteparten av promoteringen av turen ble gjort forrige
semester. Vi fikk lagt ut flere stories på IG, der de som var i New York postet om hva de gjorde mens
de var der.
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Social:
Vi startet med vaffeltirsdag første tirsdagen i måneden forrige semester. Dette har vært noe vi har hatt
for å både promotere forskjellige arrangementer, men også bare for å promotere ELSA Tromsø som
studentorganisasjon. Dette har vært med på å gi studentene et lite innblikk i hva ELSA Tromsø driver
med.
Det har også blitt arrangert quiz, dette skjedde på ”ELSA DAY”, og det var en suksess med stort
oppmøte på Bazinga. Det har også blitt arrangert en temafest for studentene, ”Brillefest”. I forbindelse
med social arrangeres det også en ”undergruppefest” for de aktive medlemmene i ELSA Tromsø.
Vi har hatt et godt og variert faglig og sosialt tilbud til studentene.
Til slutt vil jeg takke det fine styret vi har hatt i perioden 2018/2019 – Det har vært en fornøyelse å
styre ELSA Tromsø sammen med dere.

Sunniva Olaussen
Vice President for Marketing
ELSA Tromsø 2018/2019
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Vice President for Academic Activities
For Academic Activities er det i all hovedsak januar og februar som er de sentrale månedene i
vårsemesteret. Denne perioden er preget av at både Arbeidslivsdagen og Forhandlingskonkurransen
skal arrangeres. I tillegg til dette må det arbeides med transition-dokumenter som skal gi neste person i
vervet best mulig utgangspunkt.
Jeg ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt til planlegging og gjennomføring av
arrangementene dette semesteret. Styret har vært flinke til å hjelpe til der det har vært behov, og flere
aktive undergruppemedlemmer har også tatt i et tak og fullført tildelte arbeidsoppgaver eksemplarisk.
Uten denne hjelpen ville det ikke vært mulig for oss å gjennomføre like bra som vi har klart. I tillegg
fortjener øvrige studenter på UiT en takk for å ha vist interesse både under Arbeidslivsdagen og som
deltakere i og tilskuere under Forhandlingskonkurransen.
Arbeidslivsdagen
I år hadde vi som mål å utvide Arbeidslivsdagen 2019, og vi hadde dermed flere aktører og dekket et
større område enn det som har vært tidligere. Forberedelsene i tilknytning til Arbeidslivsdagen 2019 var
godt i gang allerede på høstsemesteret. Marte Jakobsen gjorde en kjempejobb som director og mye av
det viktigste var alt på plass før jul.
Da januar kom og selve Arbeidslivsdagen nærmet seg arrangerte vi i forkant et foredrag om CVskriving, søknadsprosessen og LinkedIn. Dette ble holdt av Eirin Heide fra Karriere Troms i rettssalen,
med relativt godt oppmøte fra interesserte studenter.
I tillegg ble det arrangert et foredrag av Johan Woo Kvandal, hvor fokuset lå på hva juristen kan brukes
til og hans erfaringer fra arbeidslivet. Det ble veldig vellykket og fungerte bra som både motivator og
inspirasjonskilde før selve ALD, samt også en slags motvekt til spenningen og forventningene til de
private aktørene under ALD. Foredraget ble holdt i Aud 2 og det var svært godt oppmøte.
Jeg tror det er veldig lurt å tilby foredrag som disse i innspurten før ALD. Det gjør at det blir litt ekstra
jobb, men jeg tror det er verdt det både for å gi nødvendig kunnskap samt spre kunnskap om, motivere
og øke interessen for ALD forøvrig.
Vi fortsatte intervjuloddtrekningen som ble initiert i fjor. Denne går ut på at studenter kan sende inn
CV og få trukket et intervju med en aktør. Her var det godt oppslutning og vi fikk inn mange flere
påmeldinger enn det var aktører med intervjurom, og således var oppslutningen veldig god. Dette er en
fin ordning som gjør at terskelen for å søke om traineeopphold blir lavere, og man får mulighet til å
trene på en intervjusituasjon. Jeg har ingen konkret oversikt over hvorvidt studentene som fikk trukket
intervju ble tilbud traineeplass, men så vidt jeg har forstått har det skjedd – noe som er veldig hyggelig
og bare enda en grunn til å fortsette med ordningen.
Gjennomføringen av dagen gikk utrolig bra. Som gylden regel tror jeg man kan si at jo mer som er
forberedt i forveien, jo enklere blir det å gjennomføre selve dagen. Til tross for tiltakene vi hadde satt i
gang var ikke oppmøte på bedriftspresentasjonene det aller beste. I tillegg ble det en litt uheldig
oppdeling mellom selve solhallen og vandrehallen på grunn av brannforskrifter. Imidlertid vil jeg si at
ALD 2019 var et svært vellykket arrangement. Styret i ELSA gjorde en formidabel jobb med å bistå
både før og under selve dagen, samt aktive undergruppemedlemmer som tok i et tak og hjalp til mens
det stod på som verst.
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Forhandlingskonkurransen
Så og si like etter Arbeidslivsdagen var rundet av stod Forhandlingskonkurransen for tur. Sofie har som
director gjort en super jobb med forberedelsene av konkurransen. Før påmeldingen åpnet arrangerte vi
et foredrag om forhandlingsteknikk holdt av Anna Nylund. Her kunne tilskuerne få nyttig kunnskap
som enten kunne anvendes direkte som deltakere i konkurransen eller mer generelt ved senere
anledninger. Også her var det godt oppmøte, og mange av de som kom var interesserte i å melde seg på
konkurransen.
Selve påmeldingen gikk veldig bra og samtlige plasser ble fylt opp i løpet av kort tid. Arbeidet gjort de
siste årene med FK viser seg virkelig å bære frukter og konkurransen virker svært populær blant
studentene.
Første og andre runde holdes bevisst for lukkede dører. Dette mener vi bidrar til en positiv
konkurranseopplevelse for deltakerne, hvor de får mulighet til å forhandle i trygge omgivelser før de
skal ut i ilden med publikum. På grunn av den økende interessen for konkurransen bestemte vi oss for
å holde finalen i Aud3, åpen for publikum. Det var godt oppmøte av tilskuere, og selve
gjennomføringen gikk også relativt knirkefritt. Til og med alle mikrofonene fungerte for det meste som
de skulle, og vi fikk kjærkommen hjelp fra IT-avdelingen til UiT.
Vi hadde dog noen ulike utfordringer. Blant annet hadde vi ikke nok dommere til første runde, og det
var en stund vi fryktet å måtte avlyse. Heldigvis ordnet det seg til slutt (som det ofte gjør) etter en god
del innsats, litt stress og god hjelp fra vår president Jørgen. Da første runde skulle gjennomføres viste
det seg at et av lagene måtte melde avbud på grunn av sykdom. Dette løste seg imidlertid greit ved å la
laget som skulle forhandle mot dem gå videre på walkover. Dette laget valgte imidlertid å forhandle
«mot seg selv» for treningens del, og det fungerte god både for dem og dommerne. Videre viste seg å
være tilnærmet umulig å få tak i oppgaveskrivere til denne konkurransen. Dette ble løst med hjelp fra
ELSA Bergen som sendte et av sitt tidligere faktum, samt at vi investerte i ulike faktum fra Harvard
som vi jobbet med slik at de kunne anvendes i konkurransen.
Samlet sett vil jeg absolutt anse Forhandlingskonkurransen som en suksess, også i år. Det ser ut til at
den blir stadig mer populær blant studentene, og det med rette.

Elerine A. S. Tellemann
Vice President for Academic Activities
ELSA Tromsø 2018/2019
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Vice President for Seminars & Conferences
Siden høsten har Seminar og aktuelt gruppen kommet i gang for fullt, vi har hatt flere workshops
sammen for å få ordentlig idemyldring sammen, de har også hatt oppgaver i mindre grupper eller
individuelt. Leder har tatt initiativ til og sørget for god arbeidsfordeling og progresjon i gruppa.
Vi har hatt et foredrag med Skoghøy relatert til den gamle juryordningen, den nye ordningen og
lagmannsrettens tilsidesettelse av jurykjennelsen i Eirik-Jensen rettssaken – det ble litt endringer fra
ordinært tema men oppmøte var veldig bra, med oppimot 100 personer.
Det er planlagt foredrag med partner fra Sands Kjersti Karlstrøm i slutten av mars, hun skal snakke om
veien hennes til toppen.
Videre har vi brukt mye tid på Miljø-debatt om plastforurensning, som avholdes 2. april. Vi fikk med
oss Havrettssenteret og Ingvild Jakobsen som første debattant, og har også fått med Terje Traavik fra
MDG og Svein Karlstrøm fra Fremtiden i våre hender nord. Tingene begynner å falle på plass, men
fortsatt gjenstår en del, og S&A gruppa jobber også med markedsføring og organisering av dagen.
S&C har samarbeidet med STEP for å ha en Go International lunsj-workshop 13. mars. Vi kom frem
til at dette kan være mer nytte enn et info-møte, hvor det er mer fokus på søknadsprosessen. Det er
påmelding, og vi får besøk og generelle tips fra tidligere reisende med personlig erfaring.
Studieturen i vår gikk til New York, med mange søkere, antakelig pga. populært reisemål og bedre tid til
markedsføring. Det har vært en del møter med Director og planleggingsgruppe som endte i et
kjempegodt resultat, med en lav totalpris for studentene, og et solid faglig opplegg. Tilbakemeldingene
skal evalueres før Landsmøte sammen med Director før LM. Absolutt noe man bør ta videre å ha
planleggingsgruppe fra starten av semesteret.
Ellers jobbes det enda med å planlegge manuduksjoner, Morten Walløe Tvedt har sagt ja til å komme å
holde foredrag om metode og annet for samtlige avdelinger.
Den største utfordringen har nok vært faglig påfyll utenfor UiT, fengselet tar ikke imot studentbesøk i
vår, men de sa vi kunne prøve til høsten igjen. Study Visits var et fokus men de som hadde forspurt har
ikke svart. Uansett har debatt vært i fokus, som vi nå krysser fingre for blir en suksess.
Det har vært en veldig fin styreperiode, og jeg vil takke alle for å være engasjerte i hverandres arbeid og
hjelpe hverandre! Jeg må også påpeke at leder for S&A som hoppa inn i et verv midt i og hele S&A
gruppa som har sørget for at vi har fått gjort så mye som vi har!

Mai-Helen Steiro
Vice President for Seminars & Conferences
ELSA Tromsø 2018/2019
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Vice President for Student Trainee Exhange Programme (STEP)
Dette semesteret har vært krevende, men veldig lærerikt og spennende. Jeg har lagt mest energi og tid i
Job Hunting og har oppnådd bedre resultater enn det jeg gjorde forrige semester. Dette er jeg veldig
fornøyd med.
STEP har også samarbeidet en del med S&C og har en felles workshop dette semesteret. Vi har ønsket
å promotere de internasjonale mulighetene ELSA har å tilby som en helhet gjennom å fokusere på «Go
International». Dette har vi valgt å gjøre da vi tror det er lettere for studentene å få med seg at ELSA
har mye internasjonalt å tilby hvis vi samler alt i en pakke.
Forrige semester deltok jeg på Nordic Officers Meeting (NOM) og dette semesteret deltar jeg på
International Council Meeting (ICM). De internasjonale møtene er det jeg personlig synes er mest
givende og spennende med ELSA. Jeg har lært utrolig mye om vervet mitt og knyttet gode
bekjentskaper.
JOB HUNTING
Målet for denne Job Hunting- perioden var å kontakte så mange aktører som mulig å forhåpentligvis få
landet en avtale.
Totalt har VP STEP sammen med flere aktive medlemmer kontaktet ca. 30 aktører. Vi fikk dessverre
ikke den responsen vi ønsket. Det som var mest utfordrende var å få tak i de personene som hadde
mulighet til å inngå avtale med ELSA. Det førte til at vi stort sett bare ble henvist videre og videre uten
å komme til riktig person.
På den andre siden fikk vi tilbakemeldinger om at det var hyggelig at vi tok kontakt og at STEP er et
veldig spennende tilbud for samtlige bedrifter.
Høydepunktet i Job Hunting perioden var at vi fikk veldig positiv respons fra Arctic Economic
Council. Dessverre rakk vi ikke å få til en avtale for det kommende semesteret, men det skal være mulig
å få til for den som overtar vervet.
STUDENT HUNTING
Målet for Student Hunting dette semesteret var å få opp søkertallene. Forrige semester fikk alle som
søkte traineestilling. Dette viser at de som søker fra Tromsø er kvalifiserte og gode kandidater, og dette
ryktet er veldig ønskelig å opprettholde.
Rett før jul arrangerte STEP en workshop. På denne workshoppen informerte vi om hvilke
traineestillinger som var mest aktuelle for våre studenter. Vi hjalp også til med søknadsprosessen. Det
var godt oppmøte og veldig positive tilbakemeldinger.
Den 13. mars arrangerte STEP og S&C «Go International lunsj/workshop». Målet for denne
workshoppen var å få folk til å søke på både traineestillinger og Law School. Studentene virker
interessert i å delta. Det anbefales å fortsette med denne typen arrangement for den neste VP STEP.
Søknadsfristen for STEP i år er etter GF. Vi håper på en økning i søkertall og gode resultater for de
som søker.
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Undergruppemedlemmer
Dette semesteret har det vært tre undergruppemedlemmer som har vært aktive. De har deltatt i både
Job- og Student Hunting. De har vært veldig flinke og engasjerte. Ideelt skulle vi gjerne hatt et par flere
til å hjelpe til, særlig når det kommer til Job Hunting da dette er en krevende periode med tanke på
arbeidsmengde.
Det anbefales til neste år å delegere konkrete oppgaver til undergruppemedlemmer da dette trolig vil
skape mer engasjement, enn om de kun deltar generelt.

Andrine Nordahl Holte
Vice President for STEP
ELSA Tromsø 2018/2019
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Director for Arbeidslivsdagen
Det har vært mye arbeid med å arrangere Arbeidslivsdagen 2019 siden forrige semesterrapport ble
skrevet. Selve dagen gikk av stabelen 16. januar, og til tross en del utfordringer i forkant av
arrangementet ble det alt i alt en suksess. I år var arrangementet større enn noensinne, og hele 44
aktører deltok.
Mye av tiden ble brukt til å lage innhold til ALD-magasinet. Tekster skulle skrives, bidragsytere skulle
sende inn materiell og annonser måtte innhentes. Mange var sent ute med å sende inn, mens andre
måtte trekke seg fra å levere innhold fordi tiden ikke strakk til. Neste Director burde derfor begynne
arbeidet tidlig på høsten neste styreperiode slik at sluttproduktet blir så bra som mulig. Vice President
for Marketing, Sunniva Olaussen gjorde en god jobb med å sette sammen magasinet i tillegg til å lage
annet markedsføringsmateriell.
I år arrangerte vi to foredrag før selve messedagen for å forberede studentene.
Eirin Heide fra Karriere Troms holdt foredrag om CV- og søknadsskriving i rettssalen med greit
oppmøte. Dagen etter holdt tidligere UiT-student og Juridisk direktør i Forsvarsmateriell Johan Woo
Kvandal foredraget ”Hva kan juristen brukes til? Om karriere, reise og ideelt arbeid” i Auditorium 2.
Her var det veldig godt oppmøte, studentene ga gode tilbakemeldinger i etterkant.
I år som i fjor arrangerte vi CV-trekning hvor studenter som har bestått 2. avdeling kunne sende inn
CV og bli trukket ut til et intervju med en av aktørene som deltok på ALD. Både aktører og studenter
er positive til en slik trekning, og jeg håper ordningen blir et fast element på Arbeidslivsdagen.
Som vanlig ble det arrangert bedriftspresentasjoner på messedagen. Fordi det var så mange aktører i år
ble presentasjonene holdt fra kl. 09.00 til kl. 16.00. Dette resulterte i dårlig oppmøte på de første og
siste presentasjonene. Studenter som deltok på to eller flere bedriftspresentasjoner var med i trekningen
av fine premier, noe som bidro til større deltakelse på presentasjonene som ble holdt midt på dagen.
Flere aktører viste interesse for å holde bedriftspresentasjon eller en faglig presentasjon i forkant av
ALD, men dette lot seg dessverre ikke gjøre i år.
Det høye antallet aktører bød også på kapasitetsproblemer. UiT satt uventet et tak på hvor mange
intervjurom vi fikk lov til å booke. Dette skapte mye hodebry og vi brukte mye tid på å løse problemet.
Det ordnet seg til slutt, og alle aktører som ønsket det fikk intervjurom. Vi fikk imidlertid mange
forespørsler fra aktører som ønsket seg flere rom. I tillegg måtte messeområdet utvides til
Vandrehallen. På grunn av brannforskrifter ble de som sto på stand her litt adskilt fra resten av
standene.
Arbeidslivsdagen ble avsluttet med en minglefest på Compagniet hvor det var godt oppmøte av aktører
og studenter.
Det ser ut som flere og flere aktører får øyene opp for Arbeidslivsdagen ved Det juridiske fakultet ved
UiT, og det forventes derfor et enda høyere antall aktører til neste år. Dette er kjempegøy, men fører
også med seg noen utfordringer som må tas tak i slik at arrangementet kan bli best mulig.
I etterkant av Arbeidslivsdagen har jeg vært i kontakt med CVideo for å se på muligheten for en
digitalisering av søknadsprosessen til neste år. Fremover vil arbeidsoppgavene bestå av å lage et
gjennomarbeidet transitiondokument og ellers legge til rette for at neste Director for Arbeidslivsdagen
får en så myk start på vervet som mulig.
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Jeg ønsker å rette en stor takk til Vice President for Academic Activities, Elerine Tellemann, for å ha
gjort en formidabel innsats i forkant av og under ALD. I tillegg fortjener styret i ELSA Tromsø og alle
andre som har bidratt ros. Arrangementene hadde ikke vært gjennomførbare uten dem.

Marte Johansen Jakobsen
Director for Arbeidslivsdagen
ELSA Tromsø 2018/2019
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Director for Forhandlingskonkurransen
Våren 2019 arrangerte ELSA Tromsø den regionale Forhandlingskonkurransen 2019. Dette er femte
gang ELSA Tromsø arrangerer forhandlingskonkurranse og konkurransen denne våren har pågått som
de tidligere med små endringer.
Den største endringen var at vi oppgraderte til et større lokale enn de tidligere år. Før ble finalen
avholdt i Rettssalen og i år valgte vi å avholde finalen i Auditorium 3. Dette ble greit fylt opp, og vil
anbefale dette videre.
Som tidligere har det blitt avholdt en forelesning om forhandlingsteknikk i regi av Anna Nylund
(professor ved Det juridiske fakultet. Forelesningen vart i 45 minutter og tok for seg det mest sentrale
og generelle ved forhandlinger.
Påmeldingen startet rett etter forhandlingskurset – 23. januar. Vi benyttet oss av ”førstemann-til-mølla
prinsippet”, hvor det ble holdt av plass til hver avdeling. Påmeldingen var åpen i fem dager – noe som
ble litt kort tid og det vil derfor anbefales videre at denne tidsperioden blir utvidet noe.
Forhandlingskonkurransen forgikk som i de tidligere år med kvartfinale, semifinale og finale.
Runde
1. runde

2. runde
Finale

Dato
6. februar

Antall lag
8

13. februar

4

23. februar

2

Struktur for rundene
i. Veiledning
ii. 2 x 5 minutter til å redegjøre for forhandlingsstrategi (motparten forlater rommet)
iii. 60 minutter til selve forhandlingene
iv. Lagene får tilbakemelding fra dommerne, og vinnerne av runden kåres
Premien var også tilsvarende som de tidligere år med en sum på 10 000 kr. På finaledagen fikk
finaledeltakerne og dommerne blomster.
Etter finalen ble det arrangert en treretters middag på Compagniet for finaledeltakerne, dommere,
veiledere og styret i ELSA.
Markedsføringen startet rett etter semesterstart i januar. Dette har VP for Marketing i ELSA Tromsø
stått for og gjort en fabelaktig jobb. Dessverre kommer Forhandlingskonkurransen rett etter
Arbeidslivsdagen og havner derfor litt i skyggen. Videre startet vi med å opprette et
oversiktsarrangement på Facebook hvor vi informerte om hva Forhandlingskonkurransen går ut på,
informasjon om forelesningen, dato for de ulike rundene, etterhvert ble det publisert link til påmelding
og deltakerne som kom med. Arrangementene har aktivt blitt delt på alle avdelingssidene på Facebook.
Til finalen og finalefesten opprettet vi selvstendige Facebook-arrangementer. Vi fristet med
publikumspremier under både forelesningen og finalen. Under forelesningen fikk vi sponset tre bøker
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fra Akademika og under finalen slo vi til med (1) 2x fribilletter på Aurora Kino, (2) 2x billetter til
Winterland på Fjellheisen, (3) diverse klær fra Reinlove og (4) 2x billetter til Midnattsoltur med RIB. I
tillegg inforemerte vi om kaffer og boller med gult i.
Forberedningspotensiale. Blant annet kan datoen for påmeldingen, og dermed forelesningen i
forhandlingsteknikk, flyttes tidligere. Med dette blir det mer tid for de eventuelle deltakerne til å tenke
på påmeldingen. Videre har vi hatt utfordringer med å anskaffe dommere/ veiledere, men dette ordnet
seg helt fint. Derimot var det svært vanskelig å anskaffe faktum fra eventuelle faktumskrivere. Med
dette er det anbefalt å starte tidligere med søken etter faktumskrivere, siden dette kan gjøres i god tid
før sleve konkurransen starter. Det har også tidligere vært vurdert om det skal avholdes et kurs i
forhandlingsteknikk i forkant av konkurransen. Dette er noe som bør vurderes av fremtidige Director
av Forhandlingskonkurransen.
Avslutningsvis må det legges til at Forhandlingskonkurransen 2019 virker å ha vært en suksess og vi er
veldig fornøyd med gjennomføringen.

Sofie Salomonsen Klette
Director for Forhandlingskonkurransen
ELSA Tromsø 2018/2019
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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.

Bjørn Aslak Juliussen
Director for Prosedyrekonkurransen
ELSA Tromsø 2018/2019
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Director for Studieturer
Studieturene i perioden 2018/2019 gikk til London og til New York. På begge turene var det totalt 12
plasser.
Perioden i vervet har vært utfordrende, men også lærerikt, spennende og bydd på nye bekjentskaper.
Utfordringene gjaldt i hovedsak den første studieturen til London som skulle avholdes i oktober. Her
var det tidvis mye jobb og hektisk med å få på plass programmet innenfor fristene. Dette hang sammen
med at vi i all hovedsak bare var 1-2 personer som var i planleggingen av denne turen.
Heldigvis bidrar utfordringer til bratt læringskurve. Ved planlegging av den lengre studieturen til NY
fikk vi heldigvis en dyktig planleggingsgruppe på 3 personer som var tilstede under turen. Disse
arbeidet med faglig program og praktisk opplegg med bistand fra meg selv og VPSC.
Vi hadde tett dialog med gruppa, fikk raskt på plass en destinasjon vi bestemte oss for å gå for, og fikk
tilbud fra SAS om gruppepriser.

New York
Det akademiske programmet på New York turen besto av besøk til Supreme Court, New York State
Division of Human Rights, Cuny Law School, FN, Generalkonsulatet, og advokatfirmaet Latham &
Watkins.

I ettertid av studieturene har vi avholdt en spørreundersøkelse. For studieturen i New York har de som
har svart vært gjennomgående fornøyde med det faglige programmet. Noen har ønsket seg litt mer
faglig program. Turen endte opp med å være gjennom en helg i tillegg til at den også falt på en
helligdag. Derfor er det forståelig at enkelte mente det var litt lite program i forhold til antall dager.

London
Det akademiske programmet på London turen besto av besøk til Supreme Court, Queen Mary
University, International Bar Association og Den norske ambassaden.
Også her er det holdt en spørreundersøkelse. Det var imidlertid svært få som svarte. De som har svart
har vært gjennomgående fornøyde med opplegget, en har innvendt at han skulle ønske det var mer
sammenheng mellom det faglige opplegget. Pris og sosialt opplegget har vi fått positive
tilbakemeldinger på hos de som har svart.

Alt i alt har vervet som studieturleder for denne styreperioden vært spennende. Jeg syntes vi har lagt
ned godt arbeid som gjør det enklere for neste leder å overta arbeidet. Vi har postet gode maler for
mailkorespondanse slik at dette arbeidet vil bli betydelig enklere for de neste periodene. Det er også
lagt ut maler for programoversikt og det er lagt ut en ferdig oversatt deltakerkontrakt på engelsk.
Noen konkrete tanker jeg har gjort meg rundt arbeidet som vil gjøre jobben lettere for neste års leder
er at man starter opp arbeidet tidligere. Primært sett bør det settes sammen en planleggingsgruppe ( for
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høstturen) allerede før sommeren 2019 og gjerne være funnet frem til en destinasjon og kanskje ha
noen prisforslag klare allerede i august. I tillegg tror jeg det kan være lurt å ha en planleggingsgruppe for
den lengre studieturen klart tidlig, gjerne parallelt med arbeidet av kort studietur.
Videre kan det nok gjøres en enda bedre jobb med å markedsføre studieturene, og kanskje gjerne på en
måte som inkluderer studentene i større grad.

Ingeborg Eilertsen
Director for Studietur
ELSA Tromsø 2018/2019
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Director for Seminar og Aktuelt
Generelt: Gruppen har fungert godt sammen. Medlemmene i Seminar og Aktuelt har alle fått hvert sitt
ansvarsområde. Dette innebærer ansvar for gjennomføring av et event, alt fra ideer, til markedsføring,
til praktiske gjennomføringer. Selv om de har fått hvert sitt ansvarsområde har de også stått ansvarlige
for å hjelpe hverandre med gjennomføringen av deres eventer. Sammen har vi hatt møter, workshops
og idemyldring og gjennomført 2 av 4 planlagte eventer. Eventene utdypes nedenfor.
Plastdebatt: Skal avholdes i Aud 2, 2. april. Plastdebatten er det eventet vi har satt av mest tid til
ettersom det er et event som både fanger opp samfunnsinteresser og faglige interesser, ikke minst fordi
det er et arrangement som har potensiale til å bli stort og viktig og styrke ELSA blant studenter og
andre.
Plastdebatten er åpen for alle, men markedføringen vil naturligvis rette seg mest mot jusstudenter.
Likevel har debatten allerede blitt omtalt i iTromsø og det vil bli holdt stands på fiskerihøyskolen også,
i tillegg til plakater rundt på campus.
Havrettsenteret samarbeider med oss om plastdebatten og Ingvild Jakobsen er vår kontakperson.
Jakobsen vil også selv stille som debattant sammen med Terje Traavik og Svein fra Fremtiden i våre
hender. I tillegg har vi huket tak i en dyktig ordstyrer som kommer fra iTromsø, Martin Lægland. Dette
er en forløpig oppstilling.
Vi vil servere noe godt så langt budsjettet strekker til. Videre gjenstår det å opprette et facebook event
og markedsføre for å sikre tilskuere. Til slutt er det selve dagen med rigging og innkjøp av diverse i
forkant av dagen.
Lawyers@work: Her har vi kontaktet fengselet som har gitt beskjed at de er under rekonstruering og
kan ikke ta imot besøk fra studenter denne våren. Vi har valgt å ikke ha et besøk til tingretten, ettersom
at dette er et tilbud studentene allerede får gjennom andre organisasjoner som CF. Derfor har vi prøvd
å spørre psykiatrisk avdeling på UNN Åsgård og venter svar herfra. Her ønsker vi evt. fokusere på
hjemmelspørsmålet ved tvang i virkeligheten.
Valentines Day: Til Valentines Day ønsket vi å gjøre noe koselig for å informere om hvem vi er og
være en god assosiasjon for medstudenter. Her kunne man skrive seg opp og være med i trekningen av
enten: kino for 2, godis og middag på the Edge, kun kino, eller pizza pluss brus hos pizzabakeren.
Skoghøy om Eirik Jensen saken: Vi hadde et foredrag med Skoghøy som fokuserte på den gamle
juryordningen, den nye ordningen og lagmannsrettens tilsidesettelse av jurykjennelsen i Eirik Jensensaken. Oppmøtet var stort.

Mille Johanna Lorentzen Lund
Director for Seminar og Aktuelt
ELSA Tromsø 2018/2019
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Social Director
Som Social direktor er min hovedoppgave å arrangere sosiale arrangementer for studentene på
fakultetet. Dette semesteret planla jeg temafest for hele jussen som ble avholdt 8.mars på prelaten. I år
valgte vi «briller» som tema, som vi håpet ga lav terskel for deltakelse. Planleggingen av festen startet litt
sent og det var flere organisasjoner som hadde arrangementer rundt samme tid, derfor ble det ikke
gjennomføringen som vi ønsket. Selv om årets temafest ikke ble en suksess mener jeg dette er noe en
bør arrangere hvert år, med litt bedre planlegging tror jeg det kan bli veldig bra.
Det er planlagt fest for alle de aktive medlemmene den 15. mars på Løkta. Formålet er å at alle i ELSA
Tromsø skal bli kjent i en uformell setting og bygge et sosialt nettverk. Årets siste ELSA-quiz er i
planleggingsfasen, tanken er å avholde quizen 3. april.
Som Social Director har jeg fått samarbeidet med studenter på fakultetet og aktører utenfor fakultet.
Mange har vært positiv til å sponse ELSA med premier, eller annen hjelp. Min tid i vervet har vært gøy
og lærerikt, samtidig som det til tider har vært utfordrende.

Marie Caroline Jentoft
Social Director
ELSA Tromsø 2018/2019
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Notat 3 – Foreløpig regnskap 2018/2019
Revidert budsjett 2018/2019

Foreløpig regnskap 2018/2019

Inntekter
Hovedsponsor (Steenstrup Stordrange)
Prosedyrekonkurransen sponsor (Advokatforeningen)
Prosedyrekonkuransen afterparty
Støtte til Forhandlingskonkurransen og Legal English (UIT)
Arbeidslivsdagen
Renteinntekter
Tilbakeført årspris kort
Egenandel Landsmøte lokalt
Legal English egenandel
Studietur egenandel
Sum inntekter

Inntekter Inntekter
52 000,00
7 000,00
5 000,00
20 000,00
400 000,00
11 000,00

Utgifter
Programmvare vedlikehold
Landsmøte Eksternt
Landsmøte lokalt
ELSA Norge
Arbeidslivsdagen
Prosedyrekonkurranse
Forhandlingskonkurransen
Social
S&C
Legal English
Studietur
STEP
Rekruttering
ELSA-dagen
Markedsføring
Reisestøtte til int. arr. for ELSA Tromsø
Transition
Styremøter
Andre kostnader
Revisor
Finansutgifter
Sum utgifter

Utgifter Utgifter
1 400,00
38 000,00
60 000,00
15 000,00
25 000,00
35 000,00
30 000,00
20 000,00
25 000,00
17 500,00
79 000,00
13 000,00
15 000,00
1 000,00
15 000,00
30 000,00
3 000,00
2 000,00
10 000,00
1 000,00
1 500,00
437 400,00

Resultat

495 000,00

57 600,00

434 375,00
75,99
150,00
33 000,00
1 450,00
130 800,00
599 850,99

1 485,00
7 188,00
114 621,68
28 836,45
35 726,00
28 425,25
11 837,40
3 892,20
18 588,55
198 449,56
3 592,00
2 311,63
56 087,49
6 982,00
10 424,00
4 587,27
1 000,00
626,03
533 175,51

66 675,48
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Notat 4 – Tentativ revisors beretning
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Notat 5 – Forslag til budsjett 2019/2020
Inntekter
Hovedsponsor (SANDS)
Prosedyrekonkurransen sponsor (Advokatforeningen)
Prosedyrekonkuransen afterparty
Støtte til Forhandlingskonkurransen og Legal English (UIT)
Arbeidslivsdagen
Renteinntekter
Tilbakeført årspris kort
Egenandel Landsmøte lokalt
Legal English egenandel
Studietur egenandel
Sum inntekter
Utgifter
Programmvare vedlikehold
Landsmøte Eksternt
Landsmøte lokalt
ELSA Norge
Arbeidslivsdagen
Prosedyrekonkurranse
Forhandlingskonkurransen
Social
S&C
Legal English
Studietur
STEP
Rekruttering
ELSA-dagen
Markedsføring
Reisestøtte til int. arr. for ELSA Tromsø
Transition
Styremøter
Andre kostnader
Revisor
Finansutgifter
Avslutning
Nordic Officers Meeting (NOM)
Sum utgifter

Inntekter
52 000,00
0,00
0,00
420 000,00
8 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
510 000,00
Utgifter
1 500,00
40 000,00
60 000,00
15 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
20 000,00
25 000,00
20 000,00
80 000,00
13 000,00
15 000,00
2 500,00
20 000,00
30 000,00
3 000,00
2 000,00
10 000,00
1 000,00
1 500,00
7 000,00
120 000,00
591 500,00
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