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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 5. november kl. 16.00 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@no.elsa.org. 
 
Med vennlig hilsen Styret i ELSA Tromsø 2020/2021 
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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 
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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. 
 
 
§ 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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§ 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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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 Vice President for Marketing 

5. Valg av revisor 

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

7. Gjennomgang av regnskap 2019/2020 – notat 3 

8. Revisors beretning – notat 4 

9. Godkjenning av regnskap 2019/2020 – notat 5 

10. Forslag til revidert budsjett – notat 6 

11. Presentasjon av foreløpig regnskap 2020/2021 – notat 7 

12. Forslag til vedtektsendringer - notat 8 

13. Eventuelt  
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 Notat 1 – Referat fra Generalforsamling 29. mai 2020 
 
Referat Generalforsamling 29.05.20 
 
Presidenten åpner Generalforsamling kl. 15.00    
  
Tilstede: 31 
  
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 Petter gir praktisk informasjon om møteform og møteregler. 
 
Kristoffer: Vi vil bruke programmet electionrunner for valg av nye styremedlemmer. Alle vil få 
link til valgskjemaet på mail. 
Petter: Hvis noen skulle stille til flere verv legger vi de inn i de første valgrundene. Blir man valgt 
til to verv eller det står uavgjort mellom to personer holder vi en valgrunde nr. 2. 
Lejla gir praktisk informasjon om appell. 
Petter: Jeg må be generalforsamlingen om å godkjenne GF. 
 
Avholdende: 0  
Mot: 0  
  
Enstemmig vedtatt. 
Innkalling og dagsorden er godkjent.   
  
  
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps  
  
Petter er valgt som ordstyrer ved akklamasjon.    
Lejla er valgt som referent ved akklamasjon.   
Eivind Lekang og Kristoffer Møglebust 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 fremdriftsplaner 
 
Administrasjonen og directors gjennomgår semesterrapportene sine. 
 
5. Gjennomgang av regnskap 2018/2019 
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6. Revisors beretning 
REVISORS BERETNING  
FOR PERIODEN 01.08.2018 - 31.07.2019 
 
Uttalelse om årsregnskapet 
Jeg har revidert årsregnskapet for Elsa Tromsø for perioden 01.08.2018 til 31.07.2019, som 

viser et overskudd på kr 116 254.52kr. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

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

økonomiske aktiviteten i organisasjonen. Regnskapet bør utarbeides på en slik måte at det gir 

god oversikt over foreningens aktivitet i perioden, slik at Generalforsamlingen får en best 

mulig forståelse av pengebruken i foreningen. 

 

Revisors oppgave 

Min oppgave er å vurdere periodens regnskap med utgangspunkt i vedtektene til ELSA 

Tromsø og reglene om god regnskapsskikk. 

En revisjon innebærer kontroll av at alle beløpene i regnskapet stemmer overens med 

utbetalinger og bilag. Videre vil en revisjon gi muligheten til å avdekke om arbeidet med 

regnskapsføringen i foreningen kan forbedres, eller rutiner bør endres. Slike tilbakemeldinger 

kommenterer jeg under «andre forhold» 

 

Konklusjon 

Etter min mening er regnskapet for perioden avgitt i samsvar med foreningens vedtekter og 

gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Elsa Tromsø per 01. mai 2020 og er 

avgitt i tråd med god regnskapsskikk 

Andre forhold 
Manglende kvitteringer 
Flere kjøp gjort med foreningens kort og midler mangler faktura/bilag. Dette gjelder LM i 
Oslo med utgifter på 4 411kr, studieturer til London og New York der summen er 16 
268,88kr, styremøter med pizza for 557kr, utgifter for transition for 810kr, utgifter for Social 
på 9 710kr, Legal English med utgifter på 2 422,5kr, GO Internationalfondet på 7 527,3 og 
ALD med utgifter på 3 575kr. 
 
I noen av tilfellene er det gjort vedtak i styremøte, der vedtaket er lastet opp uten signatur og 
uten referat over hvem som var der. 
Alle utgiftene bærer preg av at de er gått til driften av ELSA Tromsø, men poenget med bilag 
er å fjerne tvil. Totalt er det utgifter på 46 281,68kr som mangler kvittering. En slik sum tyder 
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på manglende rutiner i foreningen som styre bør se på. 
Tromsø | 20.05.2020 
Joakim Breivik 
 
7. Godkjenning av regnskap 2018/2019 
Petter: Jeg var økonomiansvarlig for perioden og er grunnen til at regnskapet ikke ble godkjent 
for perioden. Med referanse til revisors beretning ber jeg generalforsamlingen om å godkjenne 
regnskapet for 2018/2019. 
 
Avholdne: 0 
Mot: 0 
Regnskapet er godkjent ved enstemmighet. 
 
8. Presentasjon av foreløpig regnskap 2019/2020 
 
Kristoffer gjennomgår gjennom foreløpig regnskap 2019/2020. 
 
9. Tentativ revisors beretning 
 
REVISORS BERETNING 
FOR PERIODEN 01.08.2019 - 30.04.2020 
 
Uttalelse om regnskapet for perioden 

Jeg har revidert regnskapet for Elsa Tromsø for perioden 01.08.2019 til 30.04.2020, som viser 

et foreløpig resultat på kr 108 895.76kr. 

 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

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

økonomiske aktiviteten i organisasjonen. Regnskapet bør utarbeides på en slik måte at det gir 

god oversikt over foreningens aktivitet i perioden, slik at Generalforsamlingen får en best 

mulig forståelse av pengebruken i foreningen. 

 

Revisors oppgave 

Min oppgave er å vurdere periodens regnskap med utgangspunkt i vedtektene til ELSA 

Tromsø og reglene om god regnskapsskikk. 

En revisjon innebærer kontroll av at alle beløpene i regnskapet stemmer overens med 

utbetalinger og bilag. Videre vil en revisjon gi muligheten til å avdekke om arbeidet med 

regnskapsføringen i foreningen kan forbedres, eller rutiner bør endres. Slike tilbakemeldinger 

kommenterer jeg under «andre forhold» 
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Konklusjon 

Etter min mening er regnskapet for perioden avgitt i samsvar med foreningens vedtekter og 

gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Elsa Tromsø per 30. april 2020 og er 

avgitt i tråd med reglene om god regnskapsskikk 

Andre forhold 

Utlegg i forbindelse med LM Bergen 2019 

Flere utlegg og kjøp datert mellom 04.09 – 07.10 har kun lagt ved selve kvitteringen på kjøpet 

fra leverandør, uten medfølgende utleggsskjema fra personen som har hatt utlegget 

 

Disponering av organisasjonens midler i forbindelse med studieturen til Cape Town 

I forbindelse med studieturen til Cape Town i februar 2020, ble det avtalt med en reiseleder at 

midler ville bli overført, i tilfelle uforutsette utgifter. Ubrukte midler skulle betales tilbake og 

differansen skulle være dekt av kvitteringer fra turen. Foreløpig er det kun utbetalt kr 9 500, 

uten at noe er tilbakeført. 

Bruk av foreningens bankkort 

I forbindelse med flere kjøp gjort med foreningens kort, er det kun lagt ved kvittering uten 

noen form for bekreftelse på hvem kjøpet er gjort av eller hvorfor det er gjort. For 

Generalforsamlingen er det da umulig å vite bakgrunnen til bruken av foreningens penger og 

det er også vanskelig å vite hvem man skal spørre. 

En anbefaling her er å lage rutiner for behandlingen av slike kjøp. Noe så enkelt som at 

vedkommende som bruker kortet skriver navnet sitt eller initialene sine på kvitteringen, vil 

være nok til at man øker sporbarheten og etterprøvbarheten betraktelig. 

Tromsø | 20.05.2020 

Joakim Breivik 

 
10. Forslag til budsjett 2020/2021 
Kristoffer gjennomgår forslag til budsjett 2020/2021 

 

Forslag til vedtak: Budsjettet 2020/2021 vedtas slik det er foreslått. 

Avholdne: 0 

Mot: 0 

Budsjettet 2020/2021 er godkjent ved enstemmighet. 
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11. Valg av styre   
 

a. President 

Nominerte: Lejla Zubaca 

Lejla holder apell. 

Spørsmål fra salen: Hva gjelder HR-ansvar, hvordan løser du det om et konflikt oppstår mellom 

president og secgen? 

Lejla: Jeg tror absolutt at det viktigste er kommunikasjon, hvis problemet ikke går an å løse 

medlemmene imellom mener jeg det er riktig at de det gjelder henvender seg til landsstyret. IM 

var ifjor i gang med utformingen av en HR-handbook og jeg tror absolutt den kan bli nyttig i 

slike tilfeller. 

Lejla er valgt ved akklamasjon 

 

b. Secretary General 

Nominerte: Rakel V. Israelsen 

Spørsmål fra salen: Som generalsekretær skal man ha kontroll på mye av det formelle ved den 

daglige driften av ELSA. Hvordan planlegger du å holde kontroll på arbeidet ditt? 

Rakel: Jeg tror det er viktig å planlegge tidlig og la tiden komme en til gode. 

 

Nominerte: Kristin Aasvang 

Lejla leser opp motivasjonsbrevet og holder apell på hennes vegne. 

 

Kristin er valgt ved akklamasjon. 

c. Treasurer 

Nominerte: Martin Jensen 

Kristoffer leser opp Martin sitt motivasjonsbrev og holder apell på hans vegne. 

Martin er valgt ved akkumulasjon. 

 

d. Vice President for Marketing 

Nominerte: Maja Granberg Olaisen 

Maja holder apell. 
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Spørsmål fra salen: Har du er efaring med photoshop? 

Maja: Jeg har ikke erfaring med photoshop, men tror ikke det skal være noe problem å lære seg. 

Nominerte: Sofie Bårlund 

Sofie holder apell. 

 

Spørsmål fra salen: Hvordan kommer du til å kombinere dette vervet sammen med vervet i CF? 

Sofie: Vervet jeg har i CF er en mentorordning og begynnerallerede nå i sommer slik at jeg har et 

forsprang her. Hva. Kommer til vervet som marketingansvarlig er jeg en strukturert person som 

sjonglerer skole og deltidsjobb bra. Jeg er sikker på at det kommer til å gå fint. Vervet jeg har i 

CF er en mentorordning – begynner allerede i sommer. 

Spørsmål fra salen: Har du erfaring med redigering? 

Sofie: Gjennom sosiale medier, det vil jeg si. 

Lejla: Mange av førsteårsstudentene vil nok kanskje være redde for å stille til verv så tidlig på 

studie. Hva tenker du at marketing kan bidra med for å gjøre ELSA til et mer lavterskeltilbud? 

Sofie: Jeg tenker at man må være flinkere på å ta kontakt med førsteårsstudentene personlig. 

Dette var det som gjorde at jeg oppdaget ELSA og opplevde det som en imøtekommende 

organisasjon. 

 

Nominerte: Julia Halsebø 

Julia holder apell. 

Spørsmål fra salen: Hvordan vil du gjøre ELSA mer tilgjengelig? 

Julia: Fortsette med systemet fra i år. Det funker fra. 

Spørsmål fra salen: Du har også et verv som markedsføringsansvarlig i en annen forening. 

Hvilken forening er dette? 

Julia: JSU – jeg arbeider i hovedsak med å oppdatere facebook og arrangementer. Designer roll- 

up i tillegg til å bidra til de andre vervene i foreningen. 

Spørsmål fra salen: Hvordan vil de kombinere disse vervene og livet du har? 

Julia: Jeg har hatt verv i JSU, ELSA og Juristforeningen samtidig tidligere, og må indrømme det 

kan være krevende til tider. Men for en markedsansvarlig er arbeidet fordelt utover året og derfor 

tror jeg jeg skal takle det greit. Jeg har i tillegg kjennskap til fotoshop, mest kunnskap om 

videoredigering. 

 

Nominerte: Sigrid Pettersen 
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Amanda leser opp Sigrid sitt motivasjonsbrev og holder apell på hennes vegne. 

 

Sofie er valgt ved akkumulasjon. 

e. Vice President for Academic Activities 

Nominerte: Solveig Bjanger 

Solveig holder apell. 

 

Spørsmål fra salen: Hva er dine planer for rekrutering av undergruppemedlemmer? 

Solveig: Jeg merket veldig at ELSA var synlig da vi startet første semester. Jeg tror det er viktig å 

gi studentene et inntrykk av hvorfor det er positivt å delta i foreningen. Det er også viktig å vise 

at vi er et lavterskeltilbud. 

Spørsmål fra salen: Som VPAA har du ansvar for flere arrangementer over lengere tid og skal 

bistå tre directorer under deg. Hvordan skal du på best mulig måte utføre dette arbeidet? 

Solveig: Vervet er absolutt omfattende, men det er også derfor jeg har lyst på det. Det krever at 

man er strukturert og god til å samarbeide, ikke minst tilgjengelig når det er mennesker som er 

avhengig av hjelpen din. Dette er egenskaper jeg tror jeg har. 

Spørsmål fra salen: COVID-19 viruset kan potensielt gjøre at noen av høstens arrangementer 

ikke kan bli arrangert slik de er planlagt. Hvordan skal du takle en slik situasjon? 

Solveig: Jeg tror man bare må ta det som det kommer. Får vi ikke arrangert ting som planlagt må 

man tenke alternativt; mye går an å få til digitalt. 

 

Solveig er valgt ved akkumulasjon. 

 

f. Vise President for Seminars and Conferences 

Nominerte: Sofie Magsodi 

Sofie holder apell. 

Spørsmål fra salen: Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon og vet ikke hva som skjer med 

ELSAs aktivitet til høsten. Hvordan har du tenkt å løse eventuelle begrensinger? 

Sofie: Planlegging er viktig. Teknologiske løsninger vil være en god plan B. 

Spørsmål fra salen: Har du nærmere ideer for hvilke arrangementer som kan startes opp til 

høsten? 

Sofie: Debatt om barnevernsloven – viktig å tenke på hva studentene vil like. Fengselsbesøket 

kan være greit å gjenta. Tur til domstolene. Jeg synes også livepodcaster er artig. 
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Spørsmål: Hva tenker du om et tettere samarbeid med STEP? 

Sofie: Absolutt, fint med samarbeid såfremt det er målrettet. 

Spørsmål: I år har vi ikke fått markedsført Winter ELSA Law School så mye som vi ønsket. Har 

du tenkt på hvordan man kan markedsføre det bedre? 

Sofie: Samarbeid med markedsføringsansvarlig, stille opp på stand og formidle informasjonen er 

sentralt. Være i kontakt med studentene gjennom stand og sosiale medier. 

 

Nominerte: Anna Richardsen 

Anna holder apell og viser til motivasjonsbrevet for ALD. 

 

Valget er uavgjort. 

 

g. Vice President for Student Trainee Exhange Programme  

Nominerte: Martha Vilberg 

Simon leser opp Martha sitt motivasjonsbrev og holder apell på hennes vegne. 

 

Martha er valgt ved akkumulasjon. 

 

12. Valg av directors 
a. Director for Arbeidslivsdagen 

 

Nominerte: Anna Richardsen 

Anna holder apell. 

Spørsmål fra salen: Du sier du takler uventede situasjoner bra. Hvis en aktør kommer bort til 

deg under Arbeidslivsdagen og er sykt misfornøyd. Hvordan vil du løse det? 

Anna: Viktigste er å gjøre det beste ut av situasjonen – høre personen ut. Vise at du gjør det 

beste du kan for å tilfredsstille deres ønsker. Viser at man prøver – kompromiss. 

Spørsmål: Har du spesifikke ting du vil forbedre ved Arbeidslivsdagen? 

Anna: Jeg ønsker å engasjere flere studenter på første avdeling. Jeg følte selv jeg fikk mye ut av å 

se på bedriftspresentasjonene. 

 

Nominerte: Tuva Stave 

Tuva holder apell. 
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Spørsmål fra salen: Arbeidslivsdagen krever mye organisering. Hvordan skal du takle 

arbeidsmengden dagene og tiden før innebærer? 

Tuva: Jeg tror planlegging så tidlig som mulig er viktig. Det krever at man er strukturert og 

bestemt til enhver tid. 

Spørsmål fra salen: På hvilken måte kan man engasjere førsteårsstudentene mer? 

Tuva: Man må være imøtekommende – da tenker jeg på å være personlig tilstede under dagen. 

Rett og slett pushe folk litt til å dra på stand. 

 

Nominerte: Vilja Skjæran 

Vilja holder apell. 

 

Spørsmål fra salen: Hva er dine planer for å fortsette å utvide arrangementet og få flere aktører 

til å komme til Tromsø? 

Vilja: Har aldri arrangert noe sånt her før. Kommunikasjon og markedsføring generelt er viktig. 

 

Nominerte: Charlotte Rikhardsen 

Charlotte holder apell. 

Spørsmål fra salen: Er det ummidelbart noe du tenker kan gjøre ALD bedre? 

Charlotte: Det gikk absolutt bra i år. Ideelt tilbud hadde vært om det var mulig å få tak i aktører 

for dem som ikke ønsker å jobbe for de største firmaene. Vi må i år få tak i boller å ha ting i. 

Kanskje strukturere presentasjonene litt mer. 

Spørsmål fra salen: Konkret man kan gjøre for å få tak i flere aktører? 

Charlotte: Utfordrerne at de store aktørene har mye penger. Må først og fremst se hva dere har 

sett på. 

 

Tuva er valgt ved akkumulasjon. 

 

b. Director for Forhandlingskonkurransen 

 

Nominerte: Vilja Skjæran 

Vilja holder appell 

Spørsmål fra salen: Hvorfor har du søkt dette vervet? 

Vilja: Mange hadde søkt til ALD, derfor søkte jeg til dette også ettersom jeg her veldig lyst å 
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engasjere meg i ELSA. 

Spørsmål fra salen: Kan du si noe om hva du kan gjøre for å gi arrangementet litt mer 

oppmerksomhet. 

Vilja: Hele tiden være til stede på universitet, imøtekommende. 

Spørsmål fra salen: Noen av dommerne tar fly og kan kansellere rett før. Hva gjør du da? 

Vilja: Å få oversikt er viktig, i tillegg til å alltid ha en plan B. 

 

Nominerte: Charlotte Rikardsen 

Spørsmål fra salen: Har du noe mer konkret – hva kan du gjøre for å fremme 

forhandlingskonkurransen. 

Charlotte: Den må vises – reklameres for – spesielt til første avdeling; fortelle om det positive 

utbyttet av konkurransen. 

Spørsmål fra salen: Hva gjør du om dommerne ikke møter opp? 

Charlotte: Viktig å ha en plan B. Ta bruk av de ansatte på biblioteket. 

 

Charlotte Rikardsen er valgt ved akkumulasjon. 

 

c. Director for Prosedyrekonkurransen 

 

Nominerte: Vilja Skjæran 

Spørsmål fra salen: Konkrete ting vi vil endre/forbedre ved konkurransen? 

Vilja: Jeg var ikke vitne til hvordan det ble arrangert i år, men jeg tror det er viktig å opplyse 1. 

avdeling om konkurransen. 

 

Nominerte: Johanne Finne 

Johanne holder apell. 

Spørsmål fra salen: Hva gjør du om en dommer faller fra dagen før? 

Johanne: Alltid lurt å ha ekstra planer. Man må alltid gå ut ifra hva man skal gjøre når det verste 

skjer. 

Johanne Finne er valgt ved akkumulasjon. 

 

d. Director for Studietur 
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Nominerte: Vida Michaelsen 

Vida holder apell. 

Spørsmål fra salen: Hvordan vil du engasjere folk i vervet? Noen planleggingsgruppe? 

Vida: Lurt med undergruppe – innspill fra mange er viktig. Begynne tidlig med å informere. Gjør 

at flere har lyst til å være med. 

Spørsmål: Hvordan løser du problemet med manglende deltakere? 

Vida: Begynne med promotering så tidlig som mulig. Folk må ha råd til å dra på det og derfor få 

tid til å forberede seg til påmelding. 

 

Nominerte: Caroline Isaksen 

Julia leser opp Caroline sitt motivasjonsbrev og holder apell på hennes vegne. 

 

Vida er valgt ved akkumulasjon. 

 

e. Director for Seminar og Aktuelt 

Nominerte: Ingen 

 

f. Director for Social 

 

Nominerte: Vida Otelie Mikaelsen 

Spørsmål: Hvordan være sosial om universitetet ikke åpner? 

Vida: Håper at vi slipper å ta stilling til dette. Mye som kan arrangeres digitalt. 

 

Nominerte: Lise Løtveit 

Lejla leser opp motivasjonsbrevet til Lise og holder appell på hennes vegne. 

 

Lise er valgt ved akkumulasjon. 

Kristoffer presenterer valgresultatene. 

 

Petter: Vedrørende vervet Director for Seminars and Conferences står det uavgjort mellom Sofie 

og Anna. Det vil bli holdt gjenvalg, jf. vedtektenes § 10 fjerde ledd. 

 

Anna er valgt ved til vervet Director for Seminars and Conferences ved akkumulasjon. 
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Petter: Hva gjelder vervet seminar og aktuelt har Vilja bestemt seg for å stille. Jeg ber 

generalforsamlingen om å votere over forslag til vedtak at tidsmessige årsaker og fordi vi bare har 

en kandidat, se. vedtektenes § 12 andre ledd, jf. § 10. 

 

Forslag til vedtak: Vilja velges til Director for Seminar og Aktuelt. 

Avholdne: 0 

Mot: 0 

Enstemmig vedtatt. 

 

President lukker generalforsamlingen kl. 19.52. 
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Notat 2 – Semesterrapporter og presentasjon av fremtidsplaner høst 
2020  

President 
 

Årets styreperiode startet med en felles transition og en styrefest for det nye styret som 

la premissene for året og gav meg stor tillit til ambisjonsnivået på alle respektive 

områder. Styret består i hovedsak av nye personer til ELSA med innovative og friske 

ideer, men også av personer med lengere fartstid i organisasjonen som har gitt oss 

trygghet og kontinuitet. Det har vist seg å være en fin sammensetning.  

 

Det er ikke til å legge skjul på at starten på denne styreperioden har blitt litt utenom det 

vanlige. Det er ingen tvil om at Covid-19 situasjonen har begrenset og satt en stopper 

for mye av det ELSA Tromsø hadde planlagt å utrette dette høstsemesteret.  

 

Til tross for den utfordrende situasjonen har ELSA Tromsø prøvd å opprettholde så 

mye av den planlagte aktiviteten som mulig. Styret har siden starten av høsten vært klar 

over at vi har vært nødt til å tenke alternativt. Jeg er imponert over hvor engasjert styret 

har vært og hvor godt vi har bistått hverandre her.  

 

ELSA har ikke hatt tillatelse til å holde stand denne høsten, noe vi synes er synd. Vi har 

mistet denne viktige direkte kontakten med studentene, noe som har lagt mer press på 

markedsføringen vår og målet om å nå ut til studentene her.  

 

Til tross for denne begrensningen har vi merket engasjement hos studentene. Styret 

arrangerte 9. september et introduksjonmøte med godt oppmøte hvor vi fikk 28 nye 

undergruppemedlemmer som vi planlegger å engasjere så mye vi kan utover høsten. Det 

merkes at førsteårsstudentene søker flere sosiale plattformer når studiehverdagen har 

blitt annerledes, noe som har kommet godt med for ELSA Tromsø.  
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Nesten hele styret deltok på høstens landsmøte som grunnet smittevern ble avholdt 

digitalt. Alt i alt ble landsmøtet anset som en stor suksess hvor inntrykket mitt er at 

styremedlemmene jevnt over fikk godt utbytte av den faglige opplæringen. Den kom 

godt med for både nye og gamle ELSA-veteraner.  

 

AA har i tradisjon tro arrangert Prosedyrekonkurransen. Vi er takknemlige for at det 

også i år ble mulig å arrangere fysisk. Jeg er i godt samråd med universitetet som har 

vært positivt innstilt til arrangementet forbeholdt at ELSA Tromsø overholder alle 

smittevernregler. Det har bydd på mer planlegging og inkludering av flere 

styremedlemmer enn tidligere, men har gått veldig bra. Første runde har vært vellykket 

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

publikum. Vi ser frem til et godt samarbeid med universitetet under de resterende 

rundene dette semesteret.  

 

Videre er arbeidet med Arbeidslivsdagen 2020 og Forhandlingskonkurransen i full gang. 

Her har vi store planer, noe dere vil se resultater av etter nyttår. 
Arbeidslivsdagene vil for første gang bli heldigitale. Dette har ført til en betydelig 

omstilling fra tidligere, men vår ansvarlig er godt i gang med å planlegge et tilbud for 

både studentene og aktørene våre som møter det faglige kvaliteten ELSA Tromsø alltid 

har levert.  

 

Innenfor S&C har det ikke blitt arrangert noen faglige relevante arrangementer på 

fakultetet enda. Dette er beklagelig men er i hovedsak grunnet vår begrensede kapasitet 

for fysiske arrangementer samt at vi har valgt å prioritere de større arrangementene våre. 

Det jobbes likevel med planleggingen av ELSA Day 2020 hvor årets tema er Artificial 

Intelligence and Human Rights. ELSA Tromsø har en faglig debatt på planen og gleder 

seg til å vise dere resultatet. Det kommende semesteret vil også by på mer fra S&C. 
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I samråd med universitetet har ELSA Tromsø beklagelig besluttet at høstens studietur 

avlyses av hensyn til smittevern. Vi håper likevel å kunne tilby studentene ved Jurfak en 

studietur lokalt til våren.  

 

STEP har arbeidet jevnt gjennom høsten med god hjelp fra undergruppemedlemmene 

våre og planlegger et tilrettelagt infomøte om høstens trainee-stillinger. 

Søknadsprosessen er snart åpen og vi håper mange studenter fra Tromsø søker og ikke 

minst at noen er så heldige å få positivt svar.  

 

Som kjent har ELSA Tromsø et mål om å arrangere Winter ELSA Law School i Tromsø 

på nyåret 2022. Vi har derfor utlyst en Director stilling som vil få hovedansvaret for å 

sette ned en arbeidsgruppe som skal utrede de faglige og sosiale mulighetene vi har for 

et slikt arrangement. Jeg er også i fortløpende kontakt med universitetet angående 

WELS. Vi gleder oss til å følge planleggingen denne styreperioden.  

 

Jeg har jobbet aktivt på sponsorfronten denne høsten og var tidlig i gang med 

utarbeidelsen av en revidert sponsoravtale. Etter gode forhandlinger med sponsor er vi 

snart i mål med å få signert denne. Det ble av fjorårets styre ønsket en hyppigere og 

tettere kontakt med sponsor, noe jeg har tilstrebet dette semesteret. Flere avtalevilkår er 

revidert med dette som mål i tillegg til at jeg nesten ukentlig oppdaterer sponsor om 

ELSAs fremdrift. Vi har ofte møter sammen. SANDS har tatt en aktiv tiltreden på 

universitetet med å stille sterkt både i planleggingen av fremtiden men også med bidrag 

opp mot konkurranser som PK. Jeg anser forholdet mellom SANDS og ELSA Tromsø 

som svært godt. 
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I korte trekk har mine arbeidsoppgaver vært:  

• Forberedt og ledet styremøter  

• Deltatt på Landsmøte  

• Arrangert informasjonsmøte sammen med styret 

• Holdt medarbeidersamtaler med styremedlemmene  

• Holdt kontakten med de andre presidentene i Norge samt landsstyret  

• Bistått styret der det har vært behov  

• Hold kontakt og revidert avtale med sponsor  

• Planlagt det kommende semesteret  

 

Til slutt ser jeg ser frem til det neste semesteret og ønsker å rette oppmerksomheten til 

styret mitt og alle medlemmene våre for engasjementet og innsatsen de har lagt inn 

denne høsten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lejla Zubaca  
President 
ELSA Tromsø 2020/2021  
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Secretary General 

 
Secretary General (sec.gen/generalsekretær) sitt verv innebære å stå for administrasjonen 

og «supporting area» i ELSA Tromsø. Sammen med presidenten har vi stått for den 

daglige driften av ELSA Tromsø. I tillegg har jeg et ansvar for alle medlemmene i hele 

ELSA Tromsø. 

 

En av mine oppgaver som general sekretær er å sørge for alt det administrative rundt 

landsmøte. Dette innebærer å avtale med landsstyre når landsmøte kan holdes, bestille 

flybilletter, informere styret samt holde den løpende kontakten med landsstyre.  

 

Semesteret har vært annerledes enn vi kunne håpe på. Dette medførte også endringer for 

landsmøte. I starten av vervet mitt jobbet jeg med generalsekretæren i Oslo, Bergen og 

landsstyret for å planlegge når landsmøtet kunne avholdes. På dette tidspunkt var planen 

å avholde landsmøtet fysisk i Oslo. 

 

Etter avstemning ble det besluttet at landsmøte skulle gjennomføres digitalt. Landsmøte 

ble avholdt 25-27.september. 11 deltakere fra ELSA Tromsø deltok. Til tross for at det 

ble mange tunge timer foran skjermen, tror jeg de fleste fikk et godt tilbud og lærte mye 

som de vil ta i bruk i vervene deres. Lørdag kveld var styret invitert av landsstyret til en 

sosial kveld. Dette var et fint avbrekk fra skjermtiden, og en fikk følelsen av å være på 

landsmøte. 

 

I utgangspunktet skal landsmøtet arrangeres i Bergen til våren. Av hensyn til dagens 

situasjon vil landsstyret ta en avgjørelse i desember på hvorvidt dette er gjennomførbart. 

Alternativet er digitalt landsmøte. 
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Utenom landsmøtet har mine oppgaver i stor grad bestått av å skrive referat etter 

styremøter, oppdatere nettsiden og andre administrative oppgaver. Blant annet 

innebærer vervet å planlegge generalforsamlingen. I tillegg prøver jeg å bistå de ulike 

styremedlemmene hvis de har behov for hjelp. 

 

Så langt har ELSA Tromsø gjennomført informasjonsmøte og prosedyrekonkurransen.  

Informasjonsmøte har som hensikt å informere studentene ved Det juridiske fakultet 

om hva ELSA er samt hva vi tilbyr av aktiviteter.  I tillegg ønsker vi gjennom 

informasjonsmøtet å rekruttere flere aktive medlemmer.  I år fikk vi utrolig mange nye 

aktive medlemmer som vi gleder oss til å bli bedre kjent med.  

 

Som ansvarlig for alle medlemmer ønsker jeg at flest mulig skal få bidra gjennom ulike 

arbeidsoppgaver. De ulike styremedlemmene gjør her en god jobb. Som følge av den 

gode jobben som legges ned, består mine oppgaver i hovedsak av å komme med forslag 

og innspill til hvordan fortsette å inkludere medlemmene. 

 

I skrivende stund er prosedyrekonkurransen godt i gang og det nærmer seg semifinale.  

Mitt inntrykk er at gjennomføringen ligger på et høyt nivå, der alle i styret bidrar. Særlig 

vil jeg trekke fram Johanne og Solveig som jeg vet har jobbet intenst med å få alt på 

plass samtidig som de ivaretar undergruppemedlemmene.  Mitt bidrag i 

prosedyrekonkurransen har hovedsakelig vært å oppdatere nettsiden med rett faktum, 

samt å bistå med smitteverntiltak og kaffekoking under konkurransen. 

 

Ettersom vi i år ikke kan ha «Tirsdag» har vi merket at vi ikke når like godt ut til 

studentene som ønsket. Styret jobber nå aktivt med å tenke alternativt slik at vi blir mer 

synlig, og særlig for nye studenter. Målet videre blir å finne bedre måter å møte 

studentene på.  
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Etter jul venter en planleggingsdag for styret. Hensikten er å planlegge hvordan vi skal 

gjennomføre vårsemesteret slik at studentene får et godt tilbud. I tillegg vil planleggingen 

av ELSA Law School stå sentralt.  

 

Til slutt vil jeg takke styret for det gode arbeidet dere legger ned. Samtlige i styret legger 

ned en betraktelig arbeidsinnsats som er uvurderlig for ELSA Tromsø. Det er en 

smilende gjeng, med et glimt i øyet som jeg gleder meg til å jobbe videre med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kristin Aasvang 
Secretary General  
ELSA Tromsø 2020/2021 
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Treasurer 
 
 

Treasurer sin hovedoppgave er å føre ELSA Tromsøs løpende regnskap og ha kontroll 

over budsjett, inntekter og utgifter. 

 

Hittil i år har det gått mest tid til overtakelse av bankkontoer, forhandle ny 

sponsoravtale 

med president, og gjøre korrigeringer i regnskapsprogrammet Fiken. Mesteparten av 

aktiviteten knyttet til mitt verv ellers, har vært knyttet til Prosedyrekonkurransen og 

klargjøring for Generalforsamlingen. 

 

I uke 39 deltok jeg på Landsmøtet og hadde workshop med de økonomiansvarlige fra de 

andre lokalgruppene og økonomiansvarlig i landsstyret. Vi fikk gjennom ulike 

workshops 

blant annet delt erfaringer fra vervet hittil, gått gjennom våre rutiner for innkjøp og 

regnskap, og fikk en god gjennomgang av regnskapsprogrammet Fiken. 

Det må også nevnes at det har gått en del tid til kommunikasjon og planlegging med de 

andre i styret, mye også for selv å bedre kunne forutse økonomien ut over året. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martin Jensen 
Treasurer  
ELSA Tromsø 2020/2021 
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Vice President for Marketing 

 

Mitt verv i ELSA Tromsø går ut på å promotere ELSA, og de forskjellige 

arrangementene vi tilbyr studentene her på fakultetet – både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Jeg startet ikke i vervet mitt før midten av september, så jeg har brukt mye av den første 

tiden på å sette meg godt inn i mine ansvarsområder. Som markedsføringsansvarlig 

kreves det en del kunnskap i diverse redigeringsprogrammer, noe jeg ikke hadde fra før 

av. Dette har nok vært den mest tidskrevende oppgaven så langt, men jeg har fått god 

hjelp fra andre i styret og tidligere markedsføringsansvarlig. 

 

Videre har jeg bestilt inn gensere til styret, og gått til innkjøp av kamera til ELSA 

Tromsø. Dette var et ønske fra flere i styret, og ble gjort hovedsakelig for å få bedre 

kvalitet på bildene vi legger ut både på sosiale medier som Instagram og Facebook, men 

også på nettsiden. 

 

Prosedyrekonkurransen: 

Promoteringen for den regionale prosedyrekonkurransen har gått ut på å lage 

arrangement på facebook, coverphoto og programblad. Siden vi ikke hadde mulighet til 

å dele ut 

programblad på grunn av covid-19, har dette blitt lagt ut i selve facebookarrangementet 

noen dager i forveien. I tillegg har jeg lagt ut en del innlegg og stories på Instagram i 

forbindelse med konkurransen. 

 

Arbeidslivsdagene 2021: 

Til arbeidslivsdagene har jeg blant annet ansvar for å lage invitasjon og magasin. Så langt 

har vi sendt ut invitasjoner, og jeg har allerede startet med forberedelsene til magasinet, 

da dette trolig blir den oppgaven jeg blir å bruke mest tid på i løpet av hele vervet. Så 
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langt holder jeg på å lage forsiden til magasinet. Ettersom magasinet blir digitalt i år har 

jeg ekstra god tid da det ikke er en frist for å trykke det opp. 

 

STEP: 

Jeg har hatt møte med Martha som er Vice President for STEP hvor vi har planlagt all 

markedsføring for høsten 2020. Vi har satt datoer for når STEP skal promoteres og for 

arrangementene knyttet til STEP. Dette har jeg begynt å gjøre klart god tid i forveien. Vi 

skal promotere STEP på facebook og instagram, og ha et infomøte om dette. 

 

 

Til slutt holder jeg på å utarbeide en brosjyre om ELSA Tromsø, hva vi gjør og de 

forskjellige undergruppene våre som vi kan legge ut på PJ-biblioteket. Siden vi ikke får 

ha stands på grunn av covid-19, er det viktig å promotere ELSA på andre måter – 

spesielt for nye studenter. 

 

 

 

 

 

 

 

Sigrid Pettersen 

Vice President for Marketing 

ELSA Tromsø 2020/2021 
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Vice President for Academic Activities 
 

  Prosedyrekonkurransen   

Denne høsten har jeg og Director Johanne Finne vært ansvarlige for å arrangere ELSA 

Tromsøs prosedyrekonkurranse. Så langt er første runde avsluttet og semifinaler og 

finaler står for tur. Vi er hittil fornøyde med gjennomføringen og har fått utelukkende 

positive tilbakemeldinger. ELSA Tromsøs regionale prosedyrekonkurranse avsluttes 4. 

november.   

   

Prosedyrekonkurransen har nå pågått i mange år, og arbeidet som er gjort med 

konkurransen opp gjennom årene gjør at den blir mer anerkjent og profesjonell for 

hvert år. I år har vi møtt nye utfordringer som følge av pandemien. Likevel har vi klart å 

møte målet om å holde prosedyrekonkurransen så tradisjonell som mulig. Ved å avholde 

alle rundene i auditorium har vi så langt klart å sikre en trygg og forsvarlig 

gjennomføring av arrangementet.  

 

Det har tidligere vært praksis at VPAA og Director planlegger datoer og booker rom 

allerede på vårsemesteret, før de fratrer sine verv. På grunn av stor usikkerhet knyttet til 

gjennomføringen ble ikke det gjort for denne gang. Vi er likevel enige om at det er en 

god ordning å fortsette med for de kommende styreperioder.  

     

Studentene generelt virker å ha god kjennskap til konkurransen, og årets gjennomføring 

har hittil vist stort engasjement både ved påmelding og antall tilskuere. Dette er nok et 

resultat av god markedsføring over tid, kombinert med ekstra fokus på nettopp 

markedsføringen når konkurransen nærmer seg. I forkant av påmeldingen holdt 

førsteamanuensis Marius Storvik et foredrag om prosedyreteknikk, slik som han også 

har gjort tidligere år. Foredraget slo godt an, og er en god måte å vekke interesse for 

konkurransen blant studentene. 
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Rundene følger cup-modellen. Konkurransen starter med kvartfinaler, deretter 

semifinaler og finale.    

   

Runde   Dato   Antall lag   

Kvartfinaler 8. oktober   8   

Semifinaler 23. oktober   4   

Finale   4. november   2   

 

Forhandlingskonkurransen   

Forhandlingskonkurransen er fremdeles på et tidlig planleggingsstadium. Booking av 

rom og fastsetting av datoer er det som har vært viktigst å få på plass. Datoene er per nå 

satt til 28. januar, 5. februar og 12. februar. Vi er i tillegg i gang med planleggingen av det 

tradisjonsrike forhandlingskurset med Anna Nylund, som er tiltenkt uke 3.  

  

I likhet med prosedyrekonkurransen planlegger vi at forhandlingskonkurransen skal 

gjennomføres med fysisk oppmøte. Vi vurderer dessuten risikoen for smitte til å være 

lavere enn hva som er forsvarlig. Likevel er vi klare over at situasjonen fort kan endre 

seg, slik at vi må kunne tilpasse gjennomføringen.   

  

De siste årene har et økt fokus vært rettet mot 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. Erfaringene så langt i styreperioden 

tilsier også at økt oppslutning blant studentene er en realistisk målsetting.  

   

Det som videre må gjøres er å kontakte veiledere og dommere, og ikke minst få avklart 

kurs i forhandling.    
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Arbeidslivsdagen   

Arbeidslivsdagen er under planlegging. Datoene er satt til 13., 14. og 15. januar.  

 

Den usikre situasjonen har stilt krav til nye løsninger og etter nøye vurdering har vi 

kommet frem til at en heldigital gjennomføring vil være det mest forsvarlige å planlegge 

mot. Vi samarbeider med et eventbyrå for å få til en digital plattform hvor 

arrangementet skal foregå. (Se Director for ALD, Tuva Henriksen sin rapport, for en 

nærmere beskrivelse av hvordan det vil gjennomføres). Så langt er vi veldig forøyde med 

den positive tilbakemeldingen vi har fått fra ulike aktører og samarbeidspartnere.  

 

Det overordnede målet vårt for ALD 2021 vil være å skape et arrangement som legger 

til rette for at både studenter og aktører vil få det samme utbyttet som de får av den 

fysiske gjennomføringen. Dessuten ser vi for oss at den digitale gjennomføringen gjør 

det mulig å senke terskelen for deltakelse, fordi det vil virke mindre avskrekkende for 

mange.  

 

Avslutningsvis anser vi en slik løsning for å være en gylden mulighet til å vise ELSA 

Tromsø som en tilpasningsdyktig, nytenkende og aktuell forening som er bevisst sitt 

ansvar. Det er ingen tvil om at vi står overfor en utfordring, men vi gleder oss allerede til 

å vise frem det ferdige produktet.  

 

 

 

 

 

Solveig Bjanger  

Vice President for Academic Activities   

ELSA Tromsø   2020/21 
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Vice President for Seminars and Conferences 

 

Mye av dette semesteret har gått til planlegging av hvordan vi i S&C skal gjennomføre 

arrangementer i samsvar med de sosiale restriksjonene som følger av den globale 

pandemien Covid-19. Jeg har derfor brukt mye tid på å sette meg inn i hva som 

universitetet tillater og hvordan vi eventuelt kan gjennomfør fysiske arrangement. Dette 

har selvsagt ført til at vi har måtte tenkt alternativt. 

 

Mitt mål for semesteret har vært å få til to arrangementer, hvor man kan delta fysisk og 

digitalt. Samtidig har jeg startet å planlegge vårsemesteret. Det overordnede målet har 

vært å få til lav-terskel arrangementer med god kvalitet, hvor juss-studentene får 

kunnskap som de ellers ikke får av fag-planen. Med lav-terskel mener jeg at 

arrangementet ikke krever noe form for forberedelse fra deltageren, krav til avdeling og 

karakterer.  

De siste årene på høstsemesteret har ELSA arrangert Legal English Kurset til Kevin 

Harris. Jeg var tidlig ute med å kontakte Kevin for å høre om han har muligheten til å 

komme hit å holde kurset som normalt eller om han har et digitalt alternativ. Vi ble enig 

om at den beste løsningen er å se an situasjonen på vårsemesteret, med tanke på Covid-

19. Målet er å kunne holde det fysisk her i Tromsø på vårsemesteret. Hvis situasjonen 

ikke har endret seg vil vi holde kurset digitalt.  

Videre har Director for Seminar og Aktuelt gruppen vært i kontakt med Marius Storvik 

og Gunnar Eriksen, skaperne av «Juss&Jåss» og hørt om de kunne tenkt seg å holde en 

live podcast i år også. Dette er de veldig positivt til og vi jobber med å finne dato, tema 

og mulige gjester. Dette skal gjennomføres før jul.  

Akkurat nå jobber jeg med å få til en debatt i forbindelse med årets tema; «Artificial 

Intelligence and Human Rights». Jeg har så langt sendt mail til flere på universitetet og 

hørt om de ønsker å delta i debatten. Jeg har også sendt mail til kontaktpersonen i Bahr 



 

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 

 

35   

Leap, hvor jeg har spurt om noen av dem ønsker å delta i debatten. Jeg har planlagt at 

debatten skal arrangeres 25. november 2020 for å markere ELSA day.  

Jeg har utlyst stillinger i Seminar og Aktuelt gruppen, her har vi behov for nestleder og 

4-5 fagansvarlige. Covid-19 situasjonen har gjort det vanskelig for oss å nå studentene på 

fakultetet. Dette har medført at færre har søkt på stillingene vi har utlyst. For å gjøre 

situasjonen bedre, skal vi ha et infomøte med undergruppene. Jeg tror at dette vil hjelpe 

mye, noe som vil føre til at det ikke er en høy terskel for å søke på disse stillingene. 

Jeg har også utlyst behovet for en Director for Winter ELSA Law School (WELS) som 

etter planen skal arrangeres i Tromsø 2022. Som konsekvens av Covid-19 ble 

planleggingen av WELS satt på vent. Jeg har som mål at jeg og Director for WELS tar 

opp planleggingen, slik at vi får til å gjennomføre det i 2022.  

Director for studieturer har alt under kontroll. Reiserestriksjonen som følger av Covid-

19 har ført til at vi ikke kan arrangere en studietur dette semesteret. Målet er at vi skal få 

til en innenlands studietur på vårsemesteret i samarbeid med ELSA Bergen og Oslo. Vi 

har diskutert muligheten for at juss-studentene i Bergen og Oslo kan komme til Tromsø 

i vår.  

Jeg har hatt ansvar for Go International dette semesteret. Her har jeg promotert årets 

Winter ELSA Law Schools på Facebook og Instagram. Go International kunne ha blitt 

promotert mye bedre i år gjennom Quiz og Stands, men Covid-19 har gjort dette 

vanskelig. Målet for neste semester er at vi skal få til å promotere Go International mer 

på ELSAs sosiale plattformer og gjennom Quiz.  

 

 

Anna Richardsen  

Vice President for Seminars and Conferences  

ELSA Tromsø 2020/2021 
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Vice President for Student Trainee Exhange Programme (STEP) 

 
Som Vice President for STEP har jeg som oppgave å opprette traineeships her i Nord-

Norge for utenlandske studenter, samt å promotere internasjonale traineeships til 

studenter ved det juridiske fakultet i Tromsø. I tillegg har jeg ansvaret for å motta 

traineer som kommer til Nord-Norge.  

 

Job Haunting 

Arbeidet med job haunting gjøres fortløpende gjennom hele året. Vi har hatt møte med 

de aktive medlemmene om STEP hvor vi har diskutert hvordan vi best kan nå ut til 

aktørene i perioden. Vi har begynt arbeidet med å nå ut til personlige kontakter.  

 

Vi har bestemt at vi kommer til å fokusere på Student haunting dette semesteret og 

derfor blir job haunting noe nedprioritert.  

 

Stillingen som job haunting ansvarlig er besatt. Hun skal jobbe tett med meg og vi skal 

utarbeide en plan for perioden, i tillegg skal hun sørge for å engasjere de aktive 

medlemmene.  

 

Student Haunting 

Vi er i planleggingsfasen for denne perioden som starter 13. november. Det blir 

begrenset med stands dette semesteret, derfor skal vi fokusere på sosiale media for å nå 

ut til studentene.  

 

Videre planlegger vi et infomøte i tillegg til at vi skal ha åpent kontor for å hjelpe 

studentene med å skrive søknader. Vi skal også lage en oversikt over hvilke traineeships 

som passer for våre studenter sånn at vi kan legge vekt på å promotere disse.  
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Stillingen som student haunting ansvarlig er besatt. Stillingen gir et større ansvar for 

student haunting perioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Martha Hermine Wilberg 

Vice President STEP 

ELSA Tromsø 2020/21 
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Director for Arbeidslivsdagen 

 

Vi i ELSA Tromsø fikk beskjed av fakultetet om at vi ikke får ha fysisk oppmøte på 

ALD. Jeg har derfor jobbet med planlegging av et heldigitalt arrangement. 

 

Jeg har undersøkt hvilke løsninger som kan funke for en slik gjennomføring. Det var 

vanskelig å finne en måte å gjennomføre for å ivareta både arbeidsgiverne og studentene 

sine interesser. Vanligvis kan man snakke med arbeidsgiverne ansikt til ansikt hvor man 

som student gjør seg til et kjent fjes.  

 

Under det heldigitale arrangementet vil det være mulig å strømme foredrag, kurs og 

bedriftspresentasjoner. Det vil være to chatte-funksjoner. Hvor den ene er en direkte 

felles chat og den andre en individuell chat. Det vil også være en link til en messeside 

hvor studenter kan sende søknader til firmaer og finne stories som aktørene har lagt ut. 

 

Videre skal jeg finne en som kan være ansvarlig for ALD-magasinet slik at arbeidet med 

ALD-magasinet kan starte. Jeg skal også finne en som kan være ansvarlig for 

bedriftspresentasjonene slik at vi får sponsorpremier til loddtrekningene under 

arrangementet.  

 

 

 

 

 

 

Tuva Henriksen Stave 

Director for Arbeidslivsdagen 

ELSA Tromsø 2020/2021 



 

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 

 

39   

Director for Forhandlingskonkurransen 
 
De arbeidsoppgaver som har vært gjort hittil i semesteret, har primært bestått av 

planlegging av konkurransen.  

 

Datoene for konkurransen er i utgangspunktet fastsatt til 28. januar, 4 februar og 12 

februar. Det er undersøkt at datoene ikke krasjer med spesielle undervisningssituasjoner 

i forhold til undervisningsopplegget tilsendt av Jurfak. 

 

Vi påventer for øyeblikket svar fra mulig foredragsholder, som også har fått forespørsel 

om hun kan være dommer i finalen, eller dommer og veileder i en tidligere runde. 

Dersom hun ikke har muligheten, har vi andre alternativer. I tilfellet vil vi i første 

omgang henvende oss til hovedsponsor, deretter fakultetet. 

 

Det er samlet flere mulige alternativer for dommere, veiledere og faktumskrivere. Disse 

vil kontaktes fortløpende. 

 

Gjennom presidenten, planlegger vi å kontakte hovedsponsor for å skrive faktum til 

finalen. Forhåpentligvis kan de også stille med dommere og veiledere. Slik håper vi de 

bidrar, og dermed får muligheten til å vise sin tilknytning til og interesse av studentene 

på fakultetet.  

 

Planen videre er kontakte, og få på plass dommere, veiledere og faktumskrivere. Målet er 

å få dette i orden før jul. 

 

Vi vil også etter hvert skaffe premier for finalen. Noe av planleggingen kan påvirkes av 

justeringer i forhold til covid-19 situasjonen. Her må vi spesielt ta særlige hensyn i 

forhold til markedsføring/promotering av konkurransen. Dermed må vi være klar for å 

behandle gode nødløsninger, og muligens ta enkelte forbehold.  
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Ting er for øyeblikket under kontroll, og i tråd med planen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Rikardsen 

Director for Forhandlingskonkurransen 

Elsa Tromsø 2020/2021 
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Director for Prosedyrekonkurransen 
 

Denne høsten har jeg og VPAA Solveig Bjanger være ansvarlige for å arrangere 

prosedyrekonkurransen. Igangsettingen med forberedelsene til konkurransen startet 

ganske sent i år grunnet noe dårlig kommunikasjon med fakultetets ledelse angående 

hvorvidt vi kunne gjennomføre arrangementet med tanke på koronasituasjonen. 

Vi fant imidlertid ut at vi bare måtte starte forberedelsene og satse på at vi fikk tillatelse 

til å gjennomføre konkurransen som normalt. Tillatelse fikk vi noen dager før 

kvartfinalen ble avholdt. Vi startet med å booke auditorium for å sikre at vi skulle ha nok 

plass til å kunne gjennomføre rundene med publikum til stede.  

Det var stor interesse blant studentene å delta i konkurransen i år. Plassene ble svært 

raskt fylt, noe jeg tror var spesielt på grunn av at det har vært lite fysiske arrangementer 

på fakultetet i år, i kombinasjon med god markedsføring og et spennende foredrag i 

prosedyreteknikk som ble avholdt av Marius Storvik. 

Arbeidet med å skaffe veiledere, dommere og faktumskrivere var noe utfordrende, men 

på bakgrunn av et godt samarbeid mellom meg og VPAA klarte vi å fylle alle plassene i 

høvelig god tid før første runde startet. SANDS bidro også mye i år, med to dommere 

og faktum til finalen og kapper til alle rundene. Dersom vi hadde vært tidligere ute 

hadde SANDS også kunne ha avholdt prosedyrekurs for deltakerlagene. Dette burde 

planlegges i god tid til neste år slik at dette kan gjennomføres, da det hadde vært flott å 

tilby deltakerne. 

Til nå er bare første runde av konkurransen gjennomført. Dette gikk svært bra, takket 

være stor hjelp fra undegruppemedlemmene og styret til kaffekoking, tidtaking, 

registrering av publikum i døra og spriting av overflater. Jeg har også satt i gang 

planleggingen av finalefesten. Ettersom det var gode tilbakemeldinger fra festen i fjor, 

valgte vi å avholde festen på DRIV i år også. Vi ble imidlertid enige om å bare ha en 

finalemiddag, og ikke åpne for fest i år grunnet stor smittefare. 
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Det er fortsatt en del igjen som skal gjøres, men det meste er ferdig planlagt og har gått 

veldig bra. Planleggingen har vært ekstra krevende i år grunnet den spesielle situasjonen 

med koronapandemien, men alt i alt har det gått over all forventning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanne Finne 

Director for Prosedyrekonkurransen 

ELSA Tromsø 2020/21 
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Director for Seminar & Aktuelt 

 
Dette semesteret har gått til planlegging og idémyldring sammen med VP Anna 

Richardsen rundt hvilke arrangementer som kan la seg gjennomføre. Ettersom vi har 

hatt noen åpenbare utfordringer knyttet til Covid-19 og vekterstreik, har ikke alle 

arrangementer latt seg gjennomføre like lettvint som før.  
 

Vi har satt oss som mål å få gjennomført to arrangementer før jul. Vi er i kontakt med 

Marius Storvik og Gunnar Eriksen fra podcasten Juss & Jåss, som er svært positive til å 

gjennomføre en live-podcast med gjest på Driv.  

 

Ettersom vi fortsatt mangler faglige ansvarlige og nestleder, er målet fremover å finne 

noen som kan tiltre disse stillingene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vilja Skjæran 

Director for Seminar og Aktuelt 

ELSA Tromsø 2020 / 2021 
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Director for Studieturer 
 

På grunn av den pågående corona-situasjonen i Norge og verden ble det relativt tidlig 

klart at studietur første semester ikke var mulig å gjennomføre. Hvorfor det ble slikt 

trenger vel ikke noe nærmere forklaring. Oppgavene mine med vervet har derfor vært 

svært få og av den grunn er det heller ikke veldig mye å rapportere fra dette semesteret. 

 

Studieturene (særlig den lange) innebærer naturlig nok mye planlegging. Jeg og de andre 

directorene har derfor blitt enige om at vi bestemmer oss i midten av november om vi 

skalsatse på det eller ikke. Vi var alle enig om at å prøve å rote sammen en studietur etter 

nyttår hvis verden skulle åpne igjen, ikke er verken hensiktsmessig eller gunstig. 

 

Jeg har likevel satt sammen en undergruppe med studenter slik at hvis muligheten for 

studietur skulle dukke opp er jeg og gruppa mer enn klar til å få til en studietur. 

 

For øvrig syns jeg det er veldig hyggelig å være med i ELSA selv om jeg trolig ikke får 

utrettet så veldig mye dette året. Styremøtene er trivelig og jeg er veldig imponert over 

hvor engasjert og flinke folk er til tross for situasjonen vi er i! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Otelie Mikalsen 
Director for Studieturer 
ELSA Tromsø 2020/2021 
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Social Director 
 

Jobben til Director of Social går for  det meste ut på å arrangere sosiale arrangementer 

for både ELSA-internt og for de øvrige ELSA-medlemmer. På grunn av corona har det 

imidlertid vært vanskelig å gjennomføre sosiale arrangementer da det ikke er forsvarlig 

med hensyn til smittevern. Det er en enighet i styret at det ikke skal arrangeres unødige 

fysiske sosiale arrangement i regi av Elsa.  

 

Så langt har arbeidet stått mye i å kartlegge hva social kan og bør gjøre, samt. planlegging 

av arrangement som kan foregå over nett.  

ELSA-tirsdag   

Elsa-tirsdag arrangeres siste tirsdag før stipend. Så langt har det ikke vært mulig å 

arrangere Elsa-tirsdag på grunn av smittevern. Forhåpentligvis vil det være 

forsvarlig å sette i gang Elsa-tirsdag neste semester.  

 

Fest   

Internt i Elsa har det blitt arrangert en fest for dagens styremedlemmer. Det ble ikke 

gjennomført transitionfest på grunn av coronasituasjonen. Denne vil forhåpentligvis 

arrangeres etter jul - eller i verste fall mot sommeren til neste år.  

 

 

Planlegging av julebord vil også skje fortløpende. Julebordet skje etter jul/nyttår, og 

vil bare være for styret.  

 

Fest for eksterne medlemmer har ikke vært mulig eller forsvarlig å gjennomføre per 

dags dato. Det er tatt kontakt med Driv for å leie/låne et lokale for en sosial kveld 

med litt underholdning for eksterne medlemmer - men de har ikke gitt respons enda. 

Trolig er det ikke ønskelig med et sosialt arrangement der etter det nylige 
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smitteutbruddet. Dersom de vurderer det som forsvarlig, vil det forhåpentligvis bli et 

sosialt arrangement før jul.  

Quiz   

Det er satt i gang planlegging av en elektronisk quiz, som skal foregå før jul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Løtveit 

Social Director 

ELSA Tromsø 2020/21 
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Notat 3 – Gjennomgang av regnskap 2019/2020 
 

 
 
 
 

ELSA Tromsø
 01.08.2019 - 31.07.2020Resultatregnskap for perioden 

Driftsinntekter Denne perioden Forrige periode Endring

3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats 0,00 2 500,00 -2 500,00 -100 %

3021 Arbeidslivsdagen 617 500,00 510 000,00 107 500,00 21 %

3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri 0,00 42 800,00 -42 800,00 -100 %

3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet 5 680,00 0,00 5 680,00 -

3221 Nordic Officers Meeting (NOM) 73 854,14 0,00 73 854,14 -

3255 Legal English 1 850,00 1 450,00 400,00 28 %

3325 Studieturer 109 707,63 130 800,00 -21 092,37 -16 %

3991 Sponsorinntekter 52 000,00 52 000,00 0,00 0.00 %

3993 LM-Lokalt 0,00 1 123,96 -1 123,96 -100 %

Sum driftsinntekter 860 591,77 740 673,96 119 917,81 16 %

Driftskostnader Denne perioden Forrige periode Endring

6553 Programvare årlig vedlikehold -2 496,00 -2 970,00 474,00 16 %

6701 Revisjonshonorar -1 000,00 -2 000,00 1 000,00 50 %

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 0,00 -6 743,80 6 743,80 100 %

7141 LM - Eksternt -43 689,81 -29 955,00 -13 734,81 -46 %

7142 Reisestøtte internasjonalt -35 126,00 -29 465,23 -5 660,77 -19 %

7143 Studieturer -230 339,12 -198 475,30 -31 863,82 -16 %

7330 Markedsføring -24 829,12 -60 390,84 35 561,72 59 %

7711 Styremøter 0,00 -1 463,00 1 463,00 100 %

7712 Transition -2 760,00 -810,00 -1 950,00 -241 %

7713 Nordic Officers Meeting (NOM) -159 685,51 0,00 -159 685,51 -

7720 Generalforsamling 0,00 -94,00 94,00 100 %

7725 Generalforsamling (ny) -2 688,70 -10 442,54 7 753,84 74 %

7740 Øreavrunding -2,68 -2,03 -0,65 -32 %

7770 Bank- og kortgebyr -1 753,00 -1 595,03 -157,97 -9.9 %

7781 Rekruttering -7 929,00 0,00 -7 929,00 -

7783 Social -16 293,66 -35 127,80 18 834,14 54 %

7784 Medlemsavgift ELSA Norge -15 000,00 0,00 -15 000,00 -

7785 Legal English -16 245,00 -18 347,20 2 102,20 11 %

7786 Støtte til medlem fra Go International fondet -23 696,45 -12 114,57 -11 581,88 -96 %

7790 STEP -3 006,87 -3 297,22 290,35 8.8 %

7791 S&C -18 242,40 -14 053,01 -4 189,39 -30 %

7792 LM - Lokalt -30 150,66 -98 906,00 68 755,34 70 %

7793 Prosedyrekonkurransen -36 481,68 -34 593,28 -1 888,40 -5.5 %

7794 Forhandlingskonkurransen -32 433,17 -25 572,25 -6 860,92 -27 %

7795 Arbeidslivsdagen -43 533,05 -42 219,02 -1 314,03 -3.1 %

7797 ELSA - Day -589,00 0,00 -589,00 -

7798 Annen kostnad, fradragsberettiget -7 010,00 0,00 -7 010,00 -

7831 Tap på fordringer, fradragsberettiget -40,00 0,00 -40,00 -

Sum driftskostnader -755 020,88 -628 637,12 -126 383,76 -20 %

Driftsresultat Denne perioden Forrige periode Endring

Sum driftsresultat 105 570,89 112 036,84 -6 465,95 -5.8 %

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Denne perioden Forrige periode Endring
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Notat 4 – Revisors beretning fra 2019/2020 
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Notat 6 - Forslag til revidert budsjett  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budsjett 20/21 
 Revidert budsjett 

20/21 
Inntekter Inntekter Inntekter Kommentar
Hovedsponsor (SANDS) 52 000,00                 60 800,00                Justert opp etter ny avtale med SANDS
Arbeidslivsdagen 500 000,00              400 000,00             Forventet noe lavere inntekt av ALD
Legal English 1 850,00                    1 850,00                   
Landsmøte lokalt
Studietur -                                 -                                
Renteinntekter 8 000,00                    1 000,00                   Lav rente
Sum inntekter 561 850,00              463 650,00             

Utgifter Utgifter Utgifter Kommentar
Programvare 2 500,00                    2 500,00                   
Landsmøte eksternt 100 000,00              50 000,00                 - 50 000, digitalt landsmøte H20.
Landsmøte lokalt -                                 -                                
Generalforsamling 10 000,00                 10 000,00                
ELSA Norge 15 000,00                 15 000,00                
Arbeidslivsdagen 50 000,00                 50 000,00                
Prosedyrekonkurranse 40 000,00                 35 000,00                 - 5000, holdes på samme sum som året 19/20.
Forhandlingskonkurranse 40 000,00                 40 000,00                
Social 30 000,00                 30 000,00                
Seminars & Conferences 30 000,00                 30 000,00                
Legal English 20 000,00                 20 000,00                
Studietur 80 000,00                 50 000,00                 - 30 000, studietur høst utgår.
STEP 13 000,00                 13 000,00                
Rekruttering 15 000,00                 15 000,00                
ELSA-dagen 2 500,00                    2 500,00                   
Markedsføring 25 000,00                 30 000,00                 + 5000, innkjøp av kamera
Reisestøtte til int.arr. for ELSA Tromsø 50 000,00                 20 000,00                 - 30 000, justert ned, kanskje NOM til våren.
Transition 10 000,00                 10 000,00                
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                   
Avslutning 7 000,00                    7 000,00                   
Nordic Officers' Meeting (NOM) -                                 -                                
Sum utgifter 554 500,00              444 500,00             
Resultat 7 350,00                    19 150,00                
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 Notat 7 – Presentasjon av foreløpig regnskap 2020/2021 
 

 
 
 

  
 

 Revidert budsjett 

20/21 

 Foreløpig 

regnskap tom. 

14.10.20 

Inntekter Inntekter Inntekter Kommentar

Hovedsponsor (SANDS) 60 800,00          -                    
Arbeidslivsdagen 400 000,00        -                    
Legal English 1 850,00            -                    
Landsmøte lokalt -                     -                    
Studietur -                     1 266,00           Refusjon av skatter for tre ubrukte billetter.
Renteinntekter 1 000,00            -                    
Sum inntekter 463 650,00              1 266,00                  

Utgifter Utgifter Utgifter Kommentar

Programvare 2 500,00            -                    
Landsmøte eksternt 50 000,00          -                    
Landsmøte lokalt -                     -                    
Generalforsamling 10 000,00          299,14              Utlegg for valgsystem fra forrige GF.
ELSA Norge 15 000,00          -                    
Arbeidslivsdagen 50 000,00          -                    

Prosedyrekonkurranse 35 000,00          1 428,20           
Kjøp av mat/drikke og diplompapir for første 
runde av prosedyrekonkurransen.

Forhandlingskonkurranse 40 000,00          -                    
Social 30 000,00          4 664,68           Styrefest 12. september.
Seminars & Conferences 30 000,00          -                    
Legal English 20 000,00          -                    
Studietur 50 000,00          -                    
STEP 13 000,00          -                    

Rekruttering 15 000,00          3 087,80           
Mat, drikke og smittevernutstyr for 
informasjonsmøte 9. september.

ELSA-dagen 2 500,00            -                    
Markedsføring 30 000,00          2 826,82           Adobe-pakke og fotografering av styre.
Reisestøtte til int.arr. for ELSA Tromsø 20 000,00          -                    
Transition 10 000,00          -                    
Styremøter 2 000,00            -                    
Andre kostnader 10 000,00          -                    
Revisor 1 000,00            -                    
Finansutgifter 1 500,00            80,00                Bank- og kortgebyr.
Avslutning 7 000,00            -                    
Nordic Officers' Meeting (NOM) -                     -                    
Sum utgifter 444 500,00              12 386,64               

Resultat 19 150,00                 11 120,64-               
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Notat 8 – Forslag til vedtektsendringer  
 
 
Reelle endringer  

 

 

NR. 1-1: Fjerne § 8 «Valgkomiteen»  

 

§ 8 Valgkomiteen  

Styret nedsetter i god tid før generalforsamlingen en valgkomité besta ̊ende av tre styremedlemmer. 

Valgkomiteens oppgave er a ̊ søke etter kvalifiserte kandidater til alle verv som er til valg. 

Valgkomiteen skal ikke prioritere mellom flere kandidater til et verv. 

Valgkomiteens medlemmer kan ikke selv stille til valg. 

 

Begrunnelse: ELSA Tromsø har ikke nedsatt valgkomite siden 2016/2017-perioden, da 

det ikke har vært behov for dette. En valgkomite anses som en unødvendig formalitet da 

lokalgruppen de siste årene ikke har slitt med å få fylt opp de respektive vervene. 

Dessuten anses det som en personlig oppgave for hver vervholder å finne kvalifiserte 

kandidater til eget verv. Forslaget vil ikke medføre noe realitetsendring, men tvert om 

samsvare med gjeldende praksis i lokalgruppen.  

 

NR. 1-2: Endre § 16 «Styrets oppgaver»  

 

§ 16 Styrets oppgaver  

Styret er ELSA Tromsøs høyeste organ mellom generalforsamlingene, og er ansvarlig for den daglige 

driften av organisasjonen.  

Styret skal arbeide for a ̊ fremme organisasjonens formål jf. § 2.  
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Styrets medlemmer skal samarbeide med ELSA Norges lokalgrupper og nasjonalt styre for å naå 

organisasjonens mål.  

 
Styret og directors er delegater til landsmøtet. Deltagelse på landsmøtet er obligatorisk, med mindre det 

foreligger særlige grunner. Kan ikke alle delta på landsmøtet, velger styret stedfortredere. Som 

stedfortredere skal det fortrinnsvis velges delegater med kjennskap til det området hvor en delegat 

mangler.  

 

Hvert styremedlem skal tilstrebe å søke etter kvalifiserte kandidater til eget verv for neste styreperiode.  

 

Begrunnelse: Forslaget henger sammen med gjeldende praksis i lokalgruppen og 

fjerning av § 8. Det er ansett som en personlig oppgave å rekruttere potensielle 

vervholdere for hvert styremedlem.  

 

NR. 1-3: Innføre ny § 20 «Styrevedtak»  

 

§ 20 Styrevedtak  

 

Alle styrevedtak skrives ut og signeres av styreleder og et styremedlem.  

 

Begrunnelse: Endringen følger tidligere praksis i ELSA Tromsø. Denne ble ikke fulgt 

for siste styreperiode. Av hensyn til ryddighet og et enklere arbeid med 

regnskapsføring for både treasurer og revisor på slutten av styreperioden foreslås det 

å uttrykkelig presisere praksisen om utskrift av alle styrevedtak i vedtektene. 

Forslaget underbygges også av hensynet til kunnskapsadministrasjonen i påtroppende 

styre.  
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NR. 1-4: Endre § 20 «Attester» 

 

§ 20 Attester  

 
Attest til styremedlemmer og directors gis av styrets president. President kan forespørre ELSA Norges 

President om attest.  

Attest til forhenværende styremedlemmer og directors skal godkjennes og kontrasigneres av den som 

var president for vedkommende i den aktuelle perioden.  

Styret kan velge a ̊ gi medlemmer attest vurdert etter innsats, arbeidsmengde og engasjement. Alle 

attester skal signeres av presidenten og utstedtes innen 31. juli av gjeldende styreperiode.  

Begrunnelse: Forslaget er gitt for å sikre at President får en attest ved utgangen av 

styreperioden og samsvarer med ELSA Norges vedtekter § 13-1.  

 

Redaksjonelle endringer 

 

 

NR. 2-1: Endre § 4 «Suspensjon av medlemmer»  

 

§ 4 Suspensjon av medlemmer  
 

Et medlem av ELSA Tromsø kan bli suspendert fra all aktivitet i regi av organisasjonen dersom han eller 

hun forsettlig har motarbeidet eller på annen måte har hindret ELSAs virksomhet. Videre kan 

medlemmet suspenderes dersom vedkommendes oppførsel på særlig graverende måte skader ELSA som 

organisasjon.  

  

Vedkommende medlem skal gis mulighet til å uttale seg for før vedtak fattes.  
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Før vedtak om suspensjon kan fattes i lokalstyret, skal det innhentes en rådgivende uttalelse fra 

ELSA Norge. Denne skal tillegges vekt ved avgjørelsen.  

  

Suspensjon krever enstemmighet i lokalstyret, og skal gjelde til neste styreperiode. Dersom et 

medlem har blitt suspendert av to etterfølgende styrer, medfører dette automatisk eksklusjon fra 

alle ELSAs aktiviteter.  

  

Et vedtak om opphevelse av eksklusjon skal fattes ved enstemmighet i lokalstyret, og det skal 

innhentes rådgivende uttalelse som i annet ledd.  

Begrunnelse: Skrivefeil.  

 

NR. 2-2: Flytte bestemmelser i kap. 2 «Generalforsamlingen» som følge av fjerning 

av § 8 «Valgkomiteen».  

 

Begrunnelse: Resterende bestemmelser som følger etter § 8 «Valgkomiteen» flyttes 

slik at de får riktig nummerering.  

 

 

NR. 2-3: Flytte gammel § 20 «Attester» til ny § 21 «Attester»  

 

 § 20 21 Attester  

Attest til styremedlemmer og directors gis av styrets president.  

Attest til forhenværende styremedlemmer og directors skal godkjennes og kontrasigneres av den som 

var president for vedkommende i den aktuelle perioden.  

Styret kan velge a ̊ gi medlemmer attest vurdert etter innsats, arbeidsmengde og engasjement. Alle 

attester skal signeres av presidenten og utstedtes innen 31. juli av gjeldende styreperiode.  
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Begrunnelse: Forslaget henger sammen med øvrig forslag om å sette inn ny 

bestemmelse om styrevedtak, «§ 20 Styrevedtak».  

 

 

NR. 2-4: Endre inndelingsstrukturen til bestemmelsene i vedtektene  

 

Alle bestemmelsene i vedtektene vil starte med kapittelnummer – paragrafnummer. 

Eksempelvis vil første bestemmelse i kapittel 1 hete «§ 1-1 Navn og struktur».  

 

Begrunnelse: Forslaget er gitt da vi mener det er mer ryddig og gir bedre sammenheng 

mellom paragrafene. En slik inndeling harmonerer i tillegg med inndelingsstrukturen i 

vedtektene til ELSA Norge. 
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