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Innkalling til Generalforsamling 

ELSA Tromsø innkaller til høstens generalforsamling. Den finner sted klokken 

16:15 i auditorium 3. Generalforsamlingen holdes i henhold til vedtektenes § 2-3. 

Innkallelsen følger i tråd med vedtektenes § 2-4. 

Å møte på generalforsamlingen er en flott mulighet til å bli bedre kjent med ELSA 

Tromsø, våre fantastiske medlemmer og de ulike aktivitetene vi tilbyr! 

Under generalforsamlingen skal vi gjennomgå styremedlemmenes 

semesterrapporter. Budsjett og regnskap skal godkjennes. Vi vil også behandle 

vedtektsendringer og motivasjonsbrevene til styremedlemmene som ikke ble valgt 

inn under vårens generalforsamling. Underveis vil det bli lett servering. 

Medlemmer av ELSA Tromsø har stemme-, forslags- og talerett på 

generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-5. Som jusstudent ved UIT er du 

automatisk medlem av ELSA Tromsø. 

Har du forslag til noe vi skal diskutere, kan det sendes til 

gensec.tromso@no.elsa.org. Dette må gjøres før 8. november kl. 16:00, for at vi 

kan inkludere det i sakslisten. På generalforsamlingen kan det kun fattes bindende 

vedtak i saker som foreligger på sakslisten. 

 Dagsorden skal publiseres én uke før generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-4. 

Har du andre spørsmål om generalforsamlingen de sendes til 

gensec.tromso@no.elsa.org. 

Med vennlig hilsen,  

Styret i ELSA Tromsø 2021/2022 
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Bestemmelser i vedtektene som omhandler Generalforsamlingen 

§ 2-1 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 før vedtak fattes. 

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. 

§ 2-2 Oppløsning 

Vedtak om oppløsning av organisasjonen må vedtas med minst 4/5 flertall på 

to etterfølgende generalforsamlinger med minst tre ukers mellomrom. 

Økonomiske midler og arkiv skal i 4 -fire- år etter oppløsningen oppbevares 

av ELSA Norge. Deretter tilfaller de ELSA Norge. 
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Blir ELSA Tromsø gjenoppstartet i løpet av denne perioden, skal midlene føres 

tilbake til ELSA Tromsø. 

§ 2-3 Innledende bestemmelse 

Generalforsamlingen er ELSA Tromsøs høyeste organ. 

Generalforsamlingen avholdes en gang i semesteret, henholdsvis på høst- og 

vårsemesteret. 

§ 2-4 Innkallelse og dagsorden 

Styret innkaller til generalforsamlingen. Innkallelsen skal foreligge minst 14 dager 

før generalforsamlingen. Denne skal inneholde henvisning til innleverings- og 

offentliggjøringsfrister. Dagsorden skal inneholde: 

a. Godkjennelse av innkallelse, dagsorden og referat fra forrige avholdte 

generalforsamling b. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 

c. Semesterrapporter, presentasjon av planer d. Regnskap 

e. Revisors beretning 

f. Budsjett 

g. Vedtektsendringer 

h. Resolusjoner 

i. Valg av styre på vår-generalforsamlingen 

j. Valg av revisor på høst-generalforsamlingen 

En uke før generalforsamlingen skal dagsorden, semesterrapporter, regnskap, 

budsjett, vedtektsendrings- og resolusjonsforslag være tilgjengelig elektronisk. 
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Det kan bare fattes bindende vedtak i saker som er oppført på dagsorden. 

Endringer og tilføyelser til dagsorden kan vedtas ved 3⁄4 flertall. 

§ 2-5 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. 

§ 2-6 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.  
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§ 2-7 Valg av styre og directors 

Ved valg av styre skal medlemmene velges i følgende rekkefølge:  

1. President 

2. Secretary General 

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 

§ 2-8 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. 

§ 2-9 Ekstraordinær generalforsamling 
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Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles når: 

- minst 50 -femti- studenter krever det 

-styret krever det 

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med minst 14 dagers varsel. 

§ 4-4 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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Godkjenning av referat fra forrige avholdte generalforsamling – 
Notat 1  
 

Generalforsamling vår 2021 

 
Tilstede 50 stk. 

 
President åpner Generalforsamling kl. 14.18 

 
Lejla ønsker velkommen og informerer om hvordan vi stemmer. 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Lejla: Jeg ber generalforsamlingen godkjenne innkalling og dagsorden. 

For: 50 

Avholden: 0 

Mot: 0 

   

Enstemmig vedtatt. 

 

2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 

Lejla: Jeg foreslår meg selv som ordstyrer og Kristin som referent. Som tellekorps 

foreslår jeg Solveig og Vilja som også sitter i ELSA styret.  

For: 50 

Avholden:  0 

Mot: 0 

   

Enstemmig vedtatt. 
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3. Godkjenning av referat fra forrige avholdte generalforsamling – notat 1  

Lejla: Referatet fra forrige generalforsamling ligger i GF-pakken som notat 1. Jeg 

ber generalforsamlingen om å godkjenne referatet fra høstens generalforsamling. 

For: 50 

Avholden: 0 

Mot: 0 

   

Enstemmig vedtatt. 

 

4. Gjennomgang av semesterrapporter og presentasjoner av fremtidsplaner – 

notat 2  

Styret går gjennom sine semesterrapporter i samme rekkefølge som de er i GF-pakken.  

Forsamlingen har mulighet til å stille spørsmål fortløpende.  

5. Presentasjon av foreløpig regnskap 2020/2021 – notat 3  

Behandles sammen med sak 6. 

 

6. Tentativ revisors beretning – notat 4  

Martin: Regnskapet er gjort til 28.februar 2021 og det må tas forbehold for 

endringer etter dette. Blant annet er har inntekten til ALD vært høyere enn antatt. 

Samtidig har utgiften til ALD vært høyere enn forventet. Vi har ikke brukt penger 

på landsmøte ettersom det har blitt avholdt digitalt.  I tillegg har både 

forhandlingskonkurransen og prosedyrekonkurransen brukt mindre penger. Etter 

28.februar er det foretatt flere kjøp som ikke fremkommer av budsjettet.  Noen 

spørsmål? 
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Martin: Videre kan jeg si at revisors beretning gjelder fra 1.august 2020-1.februar 

2021. Revisor har vurdert om regnskapet er utarbeidet i tråd med vedtekter og god 

regnskapsskikk. Det er det og det kan en lese under konklusjon. 

 

7. Forslag til budsjett 2021/2022 – notat 5  

Martin: Dette er et forslag for neste styreperiode. Det er tatt utgangspunkt i året 

som har vært og tidligere år, før covid. Prøvd å tilpasse sånn høvelig ut fra hvordan 

budsjettet var før covid. Blir litt gjetting, men har skrevet kommentarer bak 

endringene jeg har gjort.  

Martin presenterer kommentarene som er knyttet til budsjettet. 

 

8. Godkjenning av forslag til budsjett 2021/2022  

Lejla: Forslag til vedtak er at budsjettet for 2021/2022 vedtas slik det er lagt frem 

av Treasurer. 

For: 50 

Avholden:  0 

Mot: 0 

   

Enstemmig vedtatt. 

 

9. Valg av styre – notat 6  

Lejla: Avstemningen foregår slik at vi først åpner for å nominere seg selv eller 

andre i chatten. Deretter opprettes det et google forms skjema som blir sendt i 

chatten hvor dere kan logge dere inn og stemme fortløpende som det holdes 
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appeller. Avstemningen blir derfor samlet. Resultatet nomineres i chatten.  

    a. President  

Anja Fjetland holder apell. 

Spørsmål fra publikum: Lurer på hva slags type leder du er? 

Anja: Når har jeg ikke vært i en så klar lederrolle tidligere, tenker denne utvikles 

underveis. Men jeg trives i en autorativ rolle, og liker se hvordan andre utvikler 

seg... (poeng mistet) 

Spørsmål fra publikum: Presidenten jobber mye med HR og administrer styret 

innad. Hvis det oppstår konflikt, hvordan ville du takle det? 

Anja: Det er viktig at begge føler seg hørt, samtidig mener nok begge to at de har 

rett og, som leder er det viktig å se begge parter men prøve komme til en løsning 

der begge føler seg hørt. 

Spørsmål fra publikum:  Hva gjør at du ønsker være president i akkurat ELSA? 

Anja: ELSA er en stor organisasjon. Det gir mye muligheter både internasjonalt og 

lokalt. I tillegg virker det givende å være med å styre og bidra. 

Anja Fjetland er valgt som President ved akklamasjon. 

   b. Secretary General  

Charlotte Rikardsen holder appell. 

Spørsmål fra publikum: Som gen.sec jobber en del med rekruttering av 

medlemmer vi sliter kanskje med aktivisering, noen tanker? 
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Charlotte: Ja jeg har vært undergruppemedlem før og da var det et stort pluss å bli 

aktivisert. Håper vi får synliggjort ELSA i mye større grad og vi må bruke de 

muligheter vi har og bruke undergruppemedlemmer aktivt. 

Charlotte Rikardsen er valgt som Secretary General ved akklamasjon. 

    c. Treasurer  

Anna Richardsen holder appell.  

Spørsmål fra publikum: Hvordan er du mtp. å jobbe strukturert og selvstendig? 

Anna: Nevnte det litt i motivasjonsbrevet mitt. Vet man kan møte på 

problemstillinger som krever selvstendighet, og jeg tror det meste kan løses ved å 

finne ut av ting selv, bruke fiken, revisor og økonomiansvarlig i landsstyret.  

 

Harald Miller holder apell. 

Spørsmål fra publikum: Er du strukturet? 

Harald: Ja hvertfall økonomisk. 

Spørsmål fra publikum: Hvorfor akkurat Treasurer-vervet? 

Harald: Økonomie er en interesse jeg har og det virker som en fin mengde med 

ansvar. Fin kombinasjon av disse to. 

Anna Richardsen er valgt som Treasurer ved akklamasjon. 

  d. Vise President for Marketing  

Johanne Svenning holder appell. 
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Spørsmål fra publikum: Hvordan tenker du å kombinere marketing-vervet med 

vervet i CF? 

Johanne: Jeg tror ikke det blir et problem, er strukturert, har flere jobber, men skal 

slutte i den ene så jeg får mye mer tid. Jeg kan mye om de ulike programmene så 

jeg kommer ikke til å bruke så mye tid på det tekniske. 

Spørsmål fra publikum: Hva tror du er viktig i profileringen av ELSA Tromsø? 

Johanne: Viktig at dere er for studenter, lav terskel for å engasjere fordi ELSA er 

så engasjert i studenter. Viktig å få fram at det ikke er så skremmende som folk 

tror. 

Anna Haddal holder appell. 

Spørsmål fra publikum: Hvordan tenker du om å kombinere marketing-vervet 

med vervet i CF? 

Anna: Ikke noe spesielt mye. Gikk IT på vgs, har grunnleggende erfaring med 

photoshop og instagram. 

Johanne Svenning er valgt som Vice President for Marketing ved akklamasjon. 

 

    e. Vise President for Academic Activities  

Harald Miller holder appell. 

Spørsmål fra publikum: Hva kunne du tenkt deg å arrangere som AA? 

Harald: Litt usikker, jeg tenker ta i mot tips fra tidligere vervhaver. Vet ikke så mye 

om vervet, og må få mer informasjon. Vil gjerne bli valgt inn, beklager for dårlig 

svar. 
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Spørsmål fra publikum: Hvilke kvaliteter tror du er viktigst i rollen som VPAA? 

Harald: Viktig å kunne organisere, være leder og få ting til å gå rundt ved å være 

strukturert og ha god lederstil. 

Spørsmål fra publikum:  Som VPAA er du leder for tre directors, hvordan er du 

som leder og samarbeidspartner? 

Harald: Jeg har ikke vært leder før, men er flink å samarbeide og flink til å komme 

fram til løsninger. God på konstruktiv kritikk og åpne for ulike løsninger. Viktigste 

er å få ting gjort. 

Spørsmål fra publikum: Noen erfaring med arrangering? 

Harald: Ja men i liten grad, små arrangementer. Men jeg har vært engasjert bare 

ikke som leder. 

Harald Miller er valgt som Vice President for Academic Activities ved akklamasjon. 

 

    f. Vise President for Seminars & Conferences  

Amanda Sofie Eide holder appell. 

Spørsmål fra publikum: Har du noen ideer for hva du kunne tenkt deg å 

arrangere som VPSC? 

Amanda: Må se litt ann mtp corona siruasjonen. Hvis det lar seg gjøre synes jeg 

fengselsbesøk virker interessant så det ønsker jeg gjennomføre. Vet også at legal 

english er bra og tenker hvertfall få gjennomført disse to. 

 

Amanda Sofie Eide er valgt som Vice President for Seminars & Conferences ved akklamasjon. 
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    g. Vise President for Student Trainee Exchange Programme  

Ingen kandidater. 

 

10. Valg av Directors  

    a. Director for Arbeidslivsdagen  

Madelein Daliva Ryvold holder apell.  

Spørsmål fra publikum: Hva har du som mål for ALD 2022? 

Madelein: Ønsker fortsette tradisjonen med å lage et velykket arrangement, Håper 

det blir fysisk slik at vi når ut til flere studenter. 

Spørsmål fra publikum: Synes du utvalget er representativt for det arbeidslivet vi 

har i vente? 

Madelein: Tenker få inn det offentlige mer, så vi ser at det ikke kun er de private 

firmaer. 

Spørsmål fra publikum: Tenker du gjøre noe for å oppnå et større mangfold av 

aktører? 

Madelein: Tenker jeg bare må ta kontakt og høre hvem som er villige. 

Madeleine Daliva Ryvold er valgt som Director for ALD ved akklamasjon. 

 

    b. Director for Forhandlingskonkurransen  

Sandra Rosenhaug holder appell. 
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Spørsmål fra publikum: Er du god på å samarbeide? 

Sandra: Ja det vil jeg si. Det er viktig med gode kommunikasjonevner, jeg har vært 

i forsvaret og har god erfaring derfra jeg tar med  meg videre. 

Spørsmål fra publikum: Hvordan ville du håndtere en situasjon der du møter 

vanskeligheter med å skaffe f.eks. dommere? 

Sandra: Man må jo bare ha god dialog, sjekke med sponsorer og diverse dommere. 

Håper vi kan ha det fysisk. starte tidlig med å organisere og spørre dommere, bruke 

de digitalt hvis de ikke kan stille fysisk. 

Sandra Rosenhaug er valgt som Director for Forhandlingskonkurransen ved akklamasjon. 

 

    c. Director for Prosedyrekonkurransen  

Ingen kandidater. 

    d. Director for Studietur  

Ingen kandidater. 

    e. Director for Seminar & Aktuelt  

Anna Haddal holder appell. 

Spørsmål fra publikum: Har du noen tanker om hvilke arrangementer du ønsker 

å gjennomføre? 

Anna: Ja, jeg ønsker gjennomføre legal english det er min største prioritet. Snakket 

medSanna og Vilja om det. Samt det Amanda sa om fengselsbesøk, livepod osv 

som jeg tror det blir bra å fortsette med. 

Spørsmål fra publikum: Hvordan ønsker du å engasjere møter med 

undergruppen? 
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Anna: Litt usikker, men håper man kan gjennom markedsføring og forklaring av 

ulike arrangementer kan skape engasjement. 

Victoria Granly holder appell. 

Spørsmål fra publikum: Hvordan ønsker du å engasjere møter med 

undergruppen? 

Victoria: Viktig å samarbeide med de andre i styret så en kan spre ordet om ELSA, 

slik at de blir klar over at de kan komme med innspill til arrangementer ved å være 

med i undergrupper.  

Anna Haddal er valgt som director for Seminar & Aktuelt ved akklamasjon. 

 

    f. Director for Social  

Christine Dreyer holder appell. 

Spørsmål fra publikum: Hva kunne du tenkt deg å arrangere? 

Christine: Håper på comeback på vaffeltirsdag, sosiale sammenkomster for styret 

så vi kan bli godt kjent 

Spørsmål fra publikum: Har du planer for hva du kan gjøre i vervet hvis vi 

fortsatt er begrenset av corona? 

Christine: Lært oss at zoom er et bra virkemiddel. Vanskelig å komme med noe 

nå, men tenker at hvis man er kreativt får man til noe.  Quiz osv, noe som gjør at 

man kan prate litt. 

Jørn Ruiz holder appell. 
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Spørsmål fra publikum: Director vervet for Social har blitt digitalt, hvordan 

tenker du å gjøre noe sosialt for studentene? 

Jørn: Kan gjøre mye i form av kahooter med premier. bare for å skape en 

møteplass, quizlunjs/kveld. 

Jørn Ruiz er valgt som Director for Social ved akklamasjon. 

 

11. Eventuelt 

President lukker ELSA Tromsøs generalforsamling kl. 16.35 
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Gjennomgang av semesterrapporter - Notat 2  

 

President 

Som President er min rolle å lede styrets arbeid og jobbe for at styret fungerer som 

en enhet. I tillegg skal jeg stå for kontakten med eksterne parter, samt jobbe for å 

utvide organisasjonen. Vervet innebærer at jeg er involvert i alt som arrangeres i 

ELSA Tromsø. 

Årets styreperiode startet med en planleggingsdag hvor vi utformet aktivitetsplanen 

for høstsemesteret. Det ble tydelig at styret besto av en motivert gjeng, alle klare 

for å ta fatt på oppgavene sine. De aller fleste i styret er nye i ELSA, inkludert meg 

selv. Gjennom godt samarbeid og god kommunikasjon med tidligere vervholdere 

har samtlige likevel blitt trygge i vervet sitt, og alle har fått god kontroll på sine 

arbeidsoppgaver. 

Starten av høstsemesteret var preget av risikoanalyser og søknader om tillatelse til 

arrangement. I denne perioden hadde jeg god dialog med fakultetet, og prøvde så 

godt som mulig å oppdatere resten av styret på hvordan vår drift kunne 

gjennomføres. På tross av at arrangementene krevde mer planlegging, var vi heldige 

med at alt kunne gjennomføres fysisk. 

I starten av semesteret avholdt styret et informasjonsmøte. Her fikk vi engasjert 

mange undergruppemedlemmer som har vært viktige ved gjennomføringen av 

arrangementene våre. Disse ønsker vi å engasjere videre gjennom året, og 

forhåpentligvis ønsker de å stille i styret til neste år. 

Etter hvert åpnet samfunnet helt opp, og vi gikk igjen over til normal drift. Det var 

en lettelse å kunne fylle opp arrangementene igjen, og slippe å tenke på 

maksgrenser og avstand. I tillegg fikk vi endelig stå på stand igjen, noe jeg tror var 

etterlengtet både for styret og studentene. Ingenting er som litt kaffe, bolle og 
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vennlig reklamering på vei inn til PJ. Vi ser frem til å stå på stand flere ganger 

fremover! 

Hele styret deltok på høstens landsmøte som i år ble arrangert i Tromsø. 

Generalsekretæren vår var ansvarlig for å planlegge landsmøtet, og gjorde en utrolig 

god jobb både før og under arrangementet. I løpet av helgen var det sosialt og 

faglig opplegg. Styremedlemmene deltok på workshops, hvor alle fikk lære mer om 

hva vervet går ut på. Vi ble også kjent med styremedlemmene i ELSA Bergen og 

Oslo, hvor vi kunne utveksle ideer og erfaringer. Landsmøtet var også bra for 

miljøet innad i styret, og vi ble godt kjent med hverandre i løpet av helgen. 

Som hvert år har AA arrangert Prosedyrekonkurransen. De nasjonale 

smitteverntiltakene ble også opphevet i løpet av konkurransen, slik at de siste to 

rundene kunne gjennomføres som normalt. Gjennomføringen gikk veldig bra, og 

alle rundende var preget av nøye planlegging og godt samarbeid. Dette særlig takket 

være Director for Prosedyrekonkurransen og VP AA, men jeg vil også trekke frem 

resten av styret. Samtlige har stilt opp ved behov, og bidratt til gjennomføringen av 

alle rundene. Dette sier mye om mentaliteten i styret – det er rom for å be om 

hjelp, og alle er villige til å strekke seg ut over sine egne ansvarsområder. 

Videre er arbeidet med Arbeidslivsdagene 2022 og Forhandlingskonkurransen i full 

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

Arbeidslivsdagene vil igjen arrangeres fysisk, og vi ser alle frem til å ta imot 

aktørene på universitetet. Director for Arbeidslivsdagene har jobbet hardt for å 

inkludere både offentlige og private aktører, noe som har gitt resultater. 

Innenfor S&C blir november en travel måned. Det er duket for flere ulike 

arrangementer, både Legal English, debatt og foredrag. Under S&C har de 

engasjert en undergruppe som har ansvar sitt eget arrangement. S&C har gjort en 

god jobb med å fordele oppgaver slik at ikke alt ligger hos en person. 
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Grunnet usikker smittesituasjon besluttet vi tidlig å avlyse studieturen dette 

semesteret. Director for Studietur er imidlertid godt i gang med planleggingen av 

vårens studietur, og vi gleder oss til å endelig kunne arrangere tur for studentene 

igjen. 

I tillegg har vi nettopp opprettet en ny stilling under S&C – Director for Human 

Rights. Målet med stillingen er å synliggjøre at vi prioriterer menneskerettigheter 

som fokusområde i ELSA. Stillingen er helt ny, noe som skaper mye rom for å 

forme den som vi ønsker og trenger. De andre lokalgruppene har også opprettet 

tilsvarende stilling, slik at alle gruppene nasjonalt kan samarbeide i tiden fremover. 

Vår nyvalgte director har allerede fått sin første oppgave – å arrangere et foredrag 

på ELSA Day om personvern og GDPR. 

STEP har arbeidet jevnt gjennom høsten med å sette seg inn i alt. Siden STEP er 

det mest internasjonale vervet er det mye informasjon som ikke er like lett 

tilgjengelig som for resten av oss. VP STEP har fått god kontroll, og skal arrangere 

et infomøte om høstens trainee-stillinger. Vi håper at mange studenter ønsker å 

søke, og ikke minst at noen er så heldige å få positivt svar. I tillegg skal STEP gjøre 

et navnebytte, og går nå over til å være VP Professional Development. Navnebytte 

er i tråd med ELSA internasjonalt, og vi håper at byttet skal bidra til å gjøre 

traineeordningen mer synlig. 

I slutten av oktober deltok jeg og store deler av styret på Nordic Officers Meeting 

– NOM. NOM er en konferanse mellom ELSA-gruppene i de nordiske landende. 

Målet er å fremme godt samarbeid på tvers av landegrensene og på den måten lære 

av andre land som på mange måter er veldig like. Det var både gøy og lærerikt å 

møte de andre gruppene, og jeg setter stor pris på at ELSA Tromsø endelig kunne 

ta del i det internasjonale nettverket igjen. 

Jeg har hatt god dialog med SANDS, vår hovedsponsor, helt fra starten av 

styreperioden. Dette semesteret har ikke Tromsøkontoret hatt så mye ledig tid til å 
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bidra med foredragsholdere og faktumskrivere. Dette var de klare på fra starten av 

semesteret, noe som skapte forutberegnelighet for oss. SANDS har likevel bidratt 

der de har hatt mulighet, og vi er takknemlige for samarbeidet vårt. 

I korte trekk har mine arbeidsoppgaver vært:  

·        Forberedt og ledet styremøter  

·        Deltatt på Landsmøte  

·        Deltatt på NOM 

·        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  

·        Holdt kontakt med sponsor  

·        Bistått styret i deres oppgaver  

I tillegg har den sosiale delen av det å være med i en organisasjon vært et viktig 

aspekt for meg, og er noe jeg har prioritert i vervet. Det skal være gøy å være med i 

ELSA Tromsø. På dette området synes jeg virkelig vi som gruppe har lyktes. Styret 

har siden starten vært inkluderende og rause, og alle har bidratt for å skape et styre 

hvor det er rom for alle. Det er alltid en lett tone i gruppa, uavhengig av om det er 

på fest, tacokveld eller på styremøte. Jeg kan ikke understreke nok hvor takknemlig 

jeg er for gjengen vi har blitt. 

 

Anja Fjetland 

President 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Secretary General 
 

Som generalsekretær er jeg nestleder i lokalgruppen ELSA Tromsø, og har et 

ansvar for den interne organiseringen av styret. Det innebærer at jeg skal bistå 

presidenten med den daglige driften av organisasjonen. 

  

Som en del av den daglige driften innebærer mine oppgaver å skrive referater til 

møtene våre, oppdatere nettsiden, booke rom når vi holder arrangementer, og å 

bistå de andre styremedlemmene i deres oppgaver. Det er også mitt hovedansvar å 

arrangere generalforsamlingen, som holdes hvert semester. En annen viktig 

oppgave er å arrangere Landsmøtet, som ble avholdt for styremedlemmene i 

Tromsø, Bergen, Oslo og Landsstyret allerede i september i år. 

  

Dette semesteret har jeg og presidenten hatt flere administrative møter, utformet 

planer og bistått de andre styremedlemmene til samtlige av ELSAs mange 

arrangementer.  

  

Som generalsekretær har jeg også et ansvar for rekruttering. Vi arrangerte 

informasjonsmøte for å informere studentene om organisasjonen og 

fremtidsplanene våre 2.september. Informasjonsmøter tar særlig sikte på 

rekrutering av førsteårsstudenter. I år tiltrakk vi oss flere observatører, som i 

etterkant meldte seg inn som undergruppemedlemmer. Vi har også (endelig!) hatt 

muligheten til å holde stands med formål om å rekruttere, samt promotere 

aktivitetene våre. 

   

Landsmøtet mellom alle delegasjonene i Norge ble arrangert i Tromsø den siste 

helgen i september. Sammen med en god gruppe hjelpere, som vi i ELSA kaller 

OC/Organisasjonskomiteen, hadde jeg ansvaret for å planlegge gjennomføringen. 

Det innebar en god del jobb i forkant og underveis, men jeg er svært fornøyd med 
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resultatet. Her ble våre egne styremedlemmer bedre kjent med vervene sine, meg 

selv inkludert. Jeg har også fått inntrykket av at det sosiale utbyttet av Landsmøtet 

var givende, som tjener den interne sammensetningen innad styret og vårt 

samarbeid med andre delegasjoner. 

 

Siste helga i oktober dro ni av styremedlemmene våre til Århus i Danmark, for å 

delta på NOM. Jeg deltok på møtene, og bisto som et bindeledd mellom 

lokalgruppen og arrangørene. Jeg bestilte også billetter og organiserte deler av 

turen, som utgjorde en kjempefin opplevelse der de deltakende styremedlemmene 

ble bedre kjent med organisasjonen, sine oppgaver, og de andre nordiske 

delegasjonene. Vi ble dessuten bedre kjent med hverandre.  

 

Det sosiale samværet er et annet fokusområde under vervet. Social Director gjør 

mye for denne delen, som han selv sikkert har med i sin rapport. Et godt sosialt 

miljø gjør frivillig organisasjonsarbeid mye mer givende. Et velfungerende sosialt 

samarbeid er nemlig helt nødvendig for at styret skal fungere, og for at 

styremedlemmene skal gjøre oppgavene sine på best mulig måte. Vi er virkelig 

heldige med styremedlemmene våre i år. Det sosiale samværet har på ingen måte 

vært et problem, og jeg er både stolt og takknemlig for styret som har samlet seg.  

  

Til slutt vil jeg derfor takke mine «medarbeidere» for innsatsen. 

  

Charlotte Rikardsen 

Secretary General 

ELSA Tromsø 2021/2022  
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Treasurer 
 
Som treasurer er min hovedoppgave å sørge for at ELSA Tromsøs økonomi 

forvaltes på et forsvarlig vis. Dette gjør jeg ved å ha dialog med styremedlemmene 

og føre løpende oversikt over regnskapet. Jeg sørger for at alle økonomiske 

disposisjoner er gjort i tråd med ELSA Tromsøs sine vedtekter. Jeg har ført 

løpende kontroll over alle utgiftspostene ved å holde en åpen dialog med alle 

styremedlemmene. I styremøtene har jeg kommet til forslag om hvordan midlene 

kan disponeres. Jeg holder  

ELSA Tromsøs økonomi er primært finansiert av Arbeidslivsdagene og 

sponsoravtale.  

På grunn av usikkerhetene rundt pandemien valgte vi å ikke ha studietur dette 

semesteret, men vi planlegger å ha det dette semesteret. Derfor har jeg valgt å kutte 

ned på denne budsjettposten, da det ikke er nødvendig å ha så mye lagt av når vi 

bare skal ha en studietur.  

Den største utgiftsposten dette semesteret har vært utgiftene knyttet til ELSA 

Landsmøtet som ble arrangert her i Tromsø. På grunn av pandemien var det 

strengt tatt umulig å finne lokal og overnatting for alle deltagerne. Dette første til at 

vi måtte bruke penger på et dyrt lokal.  

ELSA Tromsø reiste med en delegasjon på 9 personer til ELSAs Nordic Officers 

Meeting (NOM) i Årshus. Dette var også en stor utgiftspost for ELSA Tromsø.  

ELSA Tromsø har gått i betydelig pluss som resultat av covid-19 pandemien. Dette 

har sammenheng med at ELSA Tromsø ikke kunne arrangere fysiske arrangerment 

forrige styreperiode. Vi har derfor valgt å øke flere av budsjettpostene, for å sikre at 

vi kan gjennomføre arrangement av høy kvalitet.  
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Jeg har også foreslått å overføre en stor del av overskuddet fra forrige styreperiode 

til en sparekonto, slik at vi opprettholder en fornuftig bufferkonto. Jeg har også 

overført 10% av international-fondet i samsvar med vedtektene.  

Se ellers kommentarer i regnskapet. 

 

Anna Richardsen 

Treasurer 

ELSA Tromsø 2021/2022  
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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 kontrollere de sosiale kanalene. I vårt tilfelle omhandler dette 

Facebook og Instagram. Vervet omhandler å skape engasjement rundt tilbudene 

ELSA Tromsø kan tilby studentene ved UIT.  

  

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 den tidligere 

markedsføringsansvarlige.  

  

Prosedyrekonkurransen 2021: 

Jeg, Director for Prosedyrekonkurransen og VP for Academic Activites startet 

tidlig i høst med å opprette en markedsføringsplan. Den har vi fulgt, og så langt har 

det vært et vellykket opplegg. Vi har promotert med innlegg og storys på instagram. 

I tillegg til å ha opprettet og delt arrangementet på Facebook kontoen og i alle 

avdelingsgruppene på jussen.  

I kvartfinalen og semifinalen var det godt oppmøte. I disse rundene ble det 

opprettet digitale programblader. Til finalen har vi trykket fysiske programblader. 

Samarbeidet innad har fungert helt utmerket, og jeg er veldig fornøyd med 

resultatet så langt.  

  

ELSA Delegations: 

I forbindelse med delegations opprettet jeg sammen med VP for Seminars & 

Conferenses et Facebook og Instagram innlegg. I tillegg ble det publisert Instagram 

storys. Var et godt samarbeid på delegations promoteringen.  
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ELSA Winter Law School: 

I samarbeid med VP for Seminars & Conferenses ble det opprettet et Facebook og 

Instagram innlegg. I tillegg skapte vi Instagram storys, der det ble delt informasjon 

om hvilke destinasjoner og juridiske temaer som studentene kan søke på for Winter 

Law Schools i år. VP for Seminars & Conferences kjørte også en spørsmålsrunde 

på instagram, der studentenes spørsmål ble besvart. Vi var veldig fornøyde med at 

vi fikk inn mange spørsmål. Det tyder på at vi har skapt interesse rundt tilbudet. 

Facebook innlegget ble i tillegg delt i alle avdelingsgruppene. Samarbeidet rundt 

Winter Law Schools fungerte veldig bra.  

  

ELSA Traineeships:  

Jeg og VP for Traineeships har hovedsakelig fokusert på en promovideo, som vi 

for øyeblikket produserer. Har troen på at videoen vil kunne lede til enda mer 

oppmerksomhet rundt Traineeships. Kommunikasjonen vår har vært veldig god, 

og jeg ser frem til det videre samarbeidet. 

  

Arbeidslivsdagene 2022: 

Har opprettet en markedsføringsplan med Director for ALD og VP for Academic 

Activites. Har vært et veldig godt samarbeid så langt. Til arbeidslivsdagene har jeg 

blant annet ansvar for å lage invitasjon og magasin. Så langt har vi sendt ut 

invitasjoner. Jeg har startet med forberedelsene til magasinet, da dette trolig blir den 

oppgaven jeg blir å bruke mest tid på i løpet av hele vervet.  

  

Forhandlingskonkurransen 2022: 

Har hatt generell kommunikasjon med director for Forhandlingskonkurransen om 

promoteringen for konkurransen. Hovedfokuset har vært på å opprette en 

promovideo for arrangementet, ettersom det har mindre oppslutning enn 

prosedyrekonkurransen. Vi er godt i gang med filmingen. Planen er å dele den i 
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desember, for å skape oppmerksomhet rundt konkurransen i god tid før 

arrangementet. Ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Director for 

Forhandlingskonkurransen videre utover høsten.  

  

Studietur 2022: 

Studieturen ble avlyst denne høsten pga. korona. Er avtalt at det skal bli en 

studietur i februar 2022. Jeg og Director for Studietur har allerede vært i samtale 

om å skape markedsføringsinnhold. Senere denne uken vil det publiserer en kort 

video på instagram, der det åpnes for innspill til destinasjon og faglig innhold for 

turen. Gleder meg til videre samarbeid med Director for Studietur.  

  

Merch: 

Jeg har bestilt inn 5000 sjokolader med ELSA logo på, ettersom vi var tomme. Har 

også lagt inn enn bestilling på hvite strikkmapper med blå ELSA Tromsø logo, som 

vi vil motta i løpet av november. Problemer oppsto på en bestilling av nøkkelringer 

med flaskeåpner. Er derfor nå på leting etter en ny produsent, som jeg kan legge 

inn en bestilling hos.  

Jobber også med å få satt sammen og bestille ELSA Tromsø brosjyrer. 

Forhåpentligvis vil brosjyrene gi studentene enda bedre forståelse for hva vi vi som 

studentorganisasjon har som oppgaver og formål. 

  

  

Frida Kristin Øverli 

Vice President for Marketing  

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Vice President for Academic Activities 
 
Generelt 

Utover det å delta på styremøter og bruk av min stemme ved avgjørelser gjort som 

organisasjon er mitt verv tredelt. Jeg er overordnet ansvarlig for gjennomføringen 

av prosedyrekonkurransen, ALD og forhandlingskonkurransen.  

Prosedyrekonkurransen 

Prosedyrekonkurransen har nå blitt gjennomført. Jeg må generelt si meg svært 

fornøyd med resultatet og gjennomføringen av konkurransen som jeg og director 

fikk til. Jeg må videre bemerke at samarbeidet har vært svært godt, og 

arbeidsoppgavene fordelt jevnt.  

Det ble allerede tidlig August sendt ut mailer til dommere, veiledere og fakultetet 

for å ordne rundene. Vi visste tidlig at vi ville begynne litt tidligere på semesteret 

enn fjordåret, og hadde planlagt første runde å avholdes 27. sept. Det ble noen 

problemer da en dommer meldte sykdom kun én uke før runden. Dette ordnet jeg 

ved å spørre en universitetslektor som sa seg villig til å hjelpe oss. Runden gikk 

utmerket, administrator var flink, og holdt på spenningsfaktoren vi ønsket. 

Runde to gikk også bra. Her var det ingen komplikasjoner. 

Finalen ble litt styr da det ikke var planlagt godt nok hvordan vi ville utforme 

«rettssalen» inne på AUD 3. Det ble dermed gjort unødig mye jobb, og 

stressfaktoren kunne ha blitt unngått. Runden ble imidlertid stor suksess med et 

godt dommerpanel, til tross for en dommer som måtte melde avskjed på grunnlag 

av jobb. Dette ordnet seg da en kollega kunne stille istedenfor. Dette medførte 

imidlertid at det kun var menn i panelet, utover dette ble det ikke et stort problem. 

Også her var dommerne flinke til å holde på spenningsfaktoren, og kom med 

dissens 3-2. 
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Arbeidslivsdagene 

Foreløpig har jeg hatt flere møter med director for ALD, marketing og 

understillingene til director for ALD i planleggingen av arbeidslivsdagene. 

Markedsføringen er planlagt å bli mer betydelig enn tidligere, med plakater og 

«reals» allerede fra tidlig november. 

Det er den største sammensetning av aktører vi har hatt, med en god del offentlige 

aktører, som var målet mitt ved ALD. Videre mangler vi ennå en foredragsholder 

til første dagen. Resten av arrangementet starter å falle på plass. 

Forhandlingskonkurransen 

Det er blitt spilt inn en reklamefilm til forhandlingskonkurransen med 

Jensenmedia. Igjen har marketing gått over alle forventninger når det kommer til 

engasjement og gjennomslagskraft. Denne vil legges ut for studentene i god tid før 

påmelding starter.  

Det er ikke gjort noe praktisk arbeid med konkurransen ennå, men et møte skal 

holdes innen første uke i november der jeg, sammen med director, tar konkrete 

arbeidsfordelinger. Rombooking mv. vil bli gjort ilø denne uken.  

Planen er å gjennomføre de to første rundene digitalt, for at det skal bli enklere 

med å få fatt i dommere mv. Finalen planlegges å være i rettssalen. Dette er 

imidlertid et utkast, og kan forandre seg. 

 

Harald Seljåsen Miller  

Vice President for Academic Activities 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Vice President for Seminars and Conferences 
 
Mitt mål for semesteret var å planlegge vellykkede arrangementer for studentene og 

få til et godt samarbeid med alle under S&C. Dette semesteret har hittil blitt brukt 

på å planlegge høstens arrangementer, og promotere de ulike tilbud ELSA Tromsø 

har. Ingen av arrangementene har blitt avholdt enda, men det har vært en del å 

gjøre i forkant av alt. Jeg og Director for S&A har også begynt å diskutere planen 

for vårsemesteret.  

Etter Emma kom inn i rollen som Director for S&A har vi hatt et tett samarbeid 

om de ulike oppgavene vi har i S&C. Tidligere i høst fikk vi satt i gang både en 

undergruppe og en Seminar & Aktuelt gruppe. Undergruppen består av 6 studenter 

som skal ha som oppgave å hjelpe oss med gjennomføringen av ulike 

arrangementer. Seminar & Aktuelt gruppen består av 4 studenter. Denne gruppen 

vil ha ansvar for å planlegge spesifikke arrangementer i løpet av året.  

 

Legal English  

Det første arrangementet jeg bestemte meg for å arrangere var Legal English med 

Kevin Harris. Jeg tok kontakt med Kevin Harris tidlig på høsten, og fikk i gang 

planleggingen med han. Kurset avholdes 9. og 10. November og det blir i år fysisk 

for studentene, med Harris på storskjerm. Plassene ble fylt opp i løpet av den første 

dagen.  

I år var det et ønske om å endre litt på materialet til kurset, så det har jeg hatt en 

samtale med Kevin om.  

Undergruppen har stått for planlegging av premier som skal deles ut i løpet av 

kurset og lunsjen som skal serveres. I tillegg til dette vil studentene få utdelt en 

goodiebag med ulike ELSA ting.  
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Live podcast 

Jeg og Emma hadde begge et ønske om å planlegge en live podcast med 

JUSS&JÅSS. Det virket som om dette var interessant for Marius Storvik og 

Gunnar Eriksen, så vi utvekslet noen mailer. Det har derimot ikke blitt bestemt noe 

på grunn av lite svar fra deres side. Dersom det vil være mulig, vil vi prøve å få til 

dette arrangementet på våren i stedet for.  

Vi har nå gått over til å planlegge et annet arrangement som kan erstatte ideen om 

livepodcast. Ideen for arrangementet er satt og vi har startet planleggingen.  

Debatt  

Det siste jeg hadde et ønske om å arrangere dette semesteret var en debatt. 

Debatten ga jeg Seminar & Aktuelt gruppen ansvar for. De kom fort i gang med 

planleggingen og det ser ut til at det blir en vellykket debatt.  

Tema for debatten er EØS avtalen og hvordan den påvirker Norge. Debatten skal 

avholdes 23. November. Det er planlagt å få inn flere politikere og jurister til å 

debattere. Seminar & Aktuelt gruppen har vært i kontakt med flere og mange er 

interesserte i å delta.  

Go International  

ELSA Delegations og ELSA Winter Law Schools har blitt promotert mye på 

instagram og facebook.  

I samarbeid med VP for professional development har vi planlagt å ha et 

informasjonsmøte om ELSA sine internasjonale tilbud 15. November. Møtet vil 

foregå i et auditorium hvor vi skal presentere de forskjellige tilbudene for så å åpne 

for spørsmål og dialog med de som måtte være interesserte.  

I forbindelse med ELSA sine internasjonale tilbud har jeg også deltatt på innspilling 

av en promoteringsvideo.  

Studietur  
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Director for studietur, Anette, er fullt i gang med planlegging av stor studietur til 

våren. Det ble fort bestemt at en tur på høsten ikke var aktuelt med tanke på covid. 

Director får god hjelp av undergruppen sin i planleggingen. 

 

Anna Haddal 

Vice President Seminars and Conferences 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Vice president for Student Trainee Exchange 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 Hunting 

Arbeidet med job hunting gjøres fortløpende gjennom hele året. Den første tiden 

dette semesteret er benyttet til å kartlegge hvilke arbeidsgivere som opprinnelig var 

interessert vår 2021, men som ville avvente med å gjøre avtale til korona var mer på 

hell. Da koronarestriksjonene i Norge først gikk over i slutten av september, har jeg 

i samråd med VP Professional Development avgjort at det er best å satse på å få 

aktører til å ta inn trainee til andre periode, altså de stillingene som legges ut i mars 

22. Å kontakte de aktuelle aktørene starter dermed hovedsakelig på nyåret, men 

enkelte vil bli kontaktet allerede før jul, slik at de kan forberede seg i god tid.  

  

Stilling som job hunting ansvarlig er ikke lagt ut per dags dato, da det vil være lite 

per dags dato å ta tak i.  

  

Student Hunting 

  

Nedtellingen til student hunting starter 12. November, og perioden starter derfor 

hovedsakelig da. Metodene for å nå ut til studentene vil både være digital, der det 

bl.a. har blitt spilt inn ny film for å promotere alle internasjonale muligheter.  

Videre skal vi holde et informasjonsmøte sammen med S&C om både Elsa 

Traineeships og Law Schools i midten av november. Vi vil også holde et til 

arrangement, der målet er å nå ut med opplysninger om muligheten de har med 

Elsa Traineeship. I tillegg vil det være åpent kontor for å hjelpe studentene med å 
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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.  

  

Stillingen som student hunting ansvarlig er besatt. Stillingen gir et større ansvar for 

student hunting perioden.  

 

 

Helga Marie Paulsen 

Vice President for Student Trainee Exchange Programme (STEP) 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Director for Arbeidslivsdagene 
 
Semesteret startet med å sette seg inn i det nye vervet. Dette gjorde jeg ved å se 

over dokumenter fra fjoråret og å skaffe meg oversikt over hva som skulle gjøres. 

Ganske tidlig i semesteret hadde jeg møte ved Harald (VP AA) der vi planla hva 

som måtte gjøres, og fordelte arbeidsoppgaver.  

Det første som måtte gjøres var å fastsette dato og å komme i kontakt med 

fakultetet for booking av auditorium, messeområde og intervjurom. Deretter var 

det å skaffe «undergruppe-medlemmer»: en ansvarlig for ALD-magasinet og en 

ansvarlig for sponsorer. Ansvarlig for ALD-magasinet fikk ansvar for å skaffe 

intervjuer og annet innhold til magasinet. Ansvarlig for sponsorer sendte rundt mail 

og skaffet sponsorpremier til arrangementet. Vi har forsøkt å finne mange bra 

premier for å få flere til å delta på bedriftspresentasjonene.  

Det neste på planen var å utarbeide invitasjonene til aktørene. I år flyttet vi fristene 

en måned frem, da ting ofte kan ta lengre tid enn man tror. Dette viste seg å lønne 

seg, da vi møtte på enkelte utfordringer på veien, blant annet tekniske problemer 

ved den grafiske utformingen av invitasjonene. I tillegg tok det lengre tid enn 

forventet å ordne invitasjonslister med oppdatert kontaktinformasjon. Dette vil jeg 

anbefale neste års ansvarlig å starte enda tidligere med.  

Et mål for ALD 2022 har vært å få flere offentlige aktører til å delta på 

arrangementet, for å vise studentene et bredere utvalg av aktører fra arbeidslivet. 

Dette gjorde vi ved å lage egne markedsføringspakker for offentlige bedrifter, noe 

som ikke ble gjort i fjor. Dette ga stor suksess. En annen ting som hjalp med å få 

flere offentlige bedrifter til å delta, var å ringe rundt og dobbeltsjekke at 

invitasjonen var kommet rett.  

Nå arbeider vi med å få tak i en spennende foredragsholder, sette opp program for 

dagene, lage informasjonsskriv til aktørene, fordele intervjurom og planlegge 

hvordan messeområdet skal se ut.  
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Madeleine Daliva Ryvold 

Director for Arbeidslivsdagene 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Director for Forhandlingskonkurransen 
 

Planleggingen av konkurransen har startet i form av rombestillinger og flere ideer 

rundt konkurransen. 

  

Et mål ELSA har er å gjøre Forhandlingskonkurransen mer populær og mer 

attraktiv. Dette gjøres normalt i form av promotering i sosiale medier. Nå som 

Prosedyrekonkurransen er over, er planen å legge ut informasjon om 

forhandlingskonkurransen.  

I år har vi spilt inn en promoteringsvideo for konkurransen. Denne videoen viser i 

grove trekk hva konkurransen går ut på. Videoen er primært lagd for ELSA 

Tromsø, men planen er at den også kan brukes av ELSA Oslo og Bergen. 

Ettersom de lokale gruppene har ett felles mål om å gjøre konkurransen mer 

attraktiv.  

Planen videre poste på sosiale medier, spesielt rundt juletider og etter nyttår.  

  

De to første rundene skal holdes digitale. Det viste seg i 2021 å la seg gjennomføre 

på en fin måte. En digital løsning vil gjøre det lettere å skaffe veiledere og dommere 

fra større byer som for eksempel Oslo eller Bergen, uten å fly de opp til Tromsø.  

Finalerunden er planlagt å holde fysisk i rettsalen på UiT. I siste runde holdes åpen 

for publikum i motsetning til de innledende rundene. Tanken er at en fysisk 

gjennomføring vil skaffe mer publikum.   

  

Planen videre er å få tak i dommere og veiledere til rundene nå som 

prosedyrekonkurransen er over. I tillegg er planen å holde et foredrag i 

forhandlingsteknikk slik at studentene får ett større innblikk i hva forhandling går 

ut på.  
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Dette semestret har jeg deltatt på landsmøtet (LM). Målet er å gjøre konkurransen 

mer populær, samt få flere til å melde seg på og mer publikum. I tillegg er det 

ønsket å sette mer fokus på de mulighetene man har internasjonalt ved 

forhandlingskonkurransen, dette er tatt opp i blant annet promovideoen og skrevet 

om på ELSA Tromsø sin nettside. 

  

Jeg gleder meg til resten av året og til gjennomføringen av 

forhandlingskonkurransen!  

 

Sandra Rosenhaug 

Director for Forhandlingskonkurransen 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Director for Prosedyrekonkurransen 
 

Denne høsten har jeg og VPAA Harald Seljåsen Miller vært ansvarlige for å 

arrangere ELSAS årlige regionale prosedyrekonkurranse. Igangsettingen med 

forberedelsene til konkurransen startet i midten av august da jeg ble stemt inn i 

styret ved et styremøte. Vi startet med å ha et zoom-møte mens jeg var på ferie, og 

la en plan for høsten.  

  

Usikkerheten i samfunnet grunnet coronasituasjonen i vår resulterte i at min og 

Haralds forgjengere ikke booket verken auditorium eller rettssal til noen av rundene 

på forhånd, noe som egentlig er en norm. Dette gjorde vår jobb litt vanskeligere da 

vi, grunnet restriksjoner som begrenset maksantallet tillatt i skolens rom, gjerne 

hadde ønsket å anvende auditorium til både kvartfinalen og semifinalen, samt AUD 

1 til finalen. Dette lot seg dessverre ikke gjøre, og vi avholdt de første to rundene i 

rettssalen og den siste i AUD 3.  

  

Vi bestemte oss tidlig for å sette datoene til konkurransen slik at fjerde avdeling 

også hadde anledning til å delta før de dro ut i praksis. Rundene ble avholdt 

henholdsvis 27. september, 11. oktober og 25. oktober 

  

Den 24. september kom Erna Solberg med oppløftende nyheter, Norge åpnet 

samme helg, og med det forsvant restriksjonene på campus. Det gjorde vår jobb 

lettere både i forhold til publikumskapasitet og generell logistikk rundt 

arrangementet.  

  

Det var stor interesse blant studentene for å delta i konkurransen i år. Alle plassene 

ble fylt på under 24 timer, til og med før det planlagte foredraget i prosedyreteknikk 

som ble avholdt av Marius Storvik. Foredraget skapte stort engasjement, og det var 
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tre lag som ønsket å stå på en reserveliste dersom noen av de påmeldte lagene 

skulle trekke seg.  

  

Arbeidet med å skaffe veiledere, dommere og faktumskrivere var noe tidskrevende, 

men ved et effektivt samarbeid og hyppig kommunikasjon mellom meg og VPAA 

klarte vi å fylle alle plassene i god tid før første runde. 

  

SANDS bidrag i år var en dommer i finalen, og lån av kapper til alle rundene.   

  

Jeg hadde litt problemer med å finne et sted å ha finalefesten, vi har tidligere hatt 

det på DRIV, men de hadde dessverre ikke kapasitet il å ha et lukket arrangementer 

denne høsten. Jeg fikk dog leid en sal til arrangementet på Radisson Blue Hotel, og 

de ga oss et godt tilbud på både tapasbuffet, dessert og en gratis drikkeenhet.  

  

Alle rundene av konkurransen er gjennomført, og det har gått svært bra, takket 

være mye hjelp fra undergruppemedlemmene og alle i styret. Jobben bestod av 

kaffekoking, tidtaking, utdeling av lodd og rigging. Det var en svært spennende og 

jevn finale med tredje avdeling vs. andre avdeling, der tredje avdeling til slutt gikk 

av med seieren.  

 

Victoria Granly 

Director for Prosedyrekonkurranse 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Director for Seminar og Aktuelt 

Jeg og VP S&C begynte høsten med et møte. Her lagde vi en fremdriftsplan og et 

budsjett for høst- og vårsemesteret. I tillegg lagde vi en detaljert fremdriftsplan for 

Legal English, og hvordan kurset skulle kunne avholdes på best mulig måte. På 

møtet planla vi å holde tre arrangementer i løpet av høstsemesteret og tre 

arrangementer til våren. På grunn av logistikk ser det imidlertid ut til at det kun blir 

to arrangementer dette semesteret, altså Legal English og en debatt om Norge og 

EØS-samarbeidet og hvordan Norge ville vært i et eventuelt EU-samarbeid.  

Deretter hadde jeg møte med undergruppa til S&A og planla hvordan debatten 

skulle avholdes og hvem som hadde ansvar for hva. Deretter hadde jeg og VP S&C 

møte med undergruppa S&C og snakket om forventninger og mål for høsten og 

våten. 

Legal English skal avholdes 9.-10. november, med Kevin Harris som kursholder. 

VP S&C har i stor grad hatt hovedansvaret for arrangementet, og jeg har bidratt til 

å legge fremdriftsplan, se over mail og diskutere best mulig gjennomføring av 

kurset. Vi har også bedt om at det gjøres justeringer i kursinnholdet, noe Harris 

syntes villig til å gjøre.  

Den 23. november vil det avholdes paneldebatt om Norge og vårt forhold til EØS-

avtalen og hvordan det ville vært om Norge ble medlemmer av EU. Her er flere 

politikere og jurister invitert slikt at det blir en rettslig vinkling av debatten, og ikke 

rent politisk. Dette arrangementet har undergruppen til seminar og aktuelt hatt 

hovedansvaret for. Her har jeg hatt ansvar for å se over e-post og drøfte 

gjennomføring, debattanter og budsjett med undergruppa for S&A. Medlemmene 

av gruppen har jobbet mye selvstendig, men også sammen. Siden vårt første møte 

har gruppen møttes flere ganger for å diskutere gjennomføringen av debatten. De 

har også holdt meg og VP S&C oppdatert fortløpende. Samarbeidet har vært bra.   
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Emma Bolette Opdahl 

Director for Seminar og Aktuelt 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Director for Studietur 
 

Jeg ble tildelt vervet i midten av august, og det første på min agenda var å opprette 

en planleggingsgruppe. Styret avholdt et infomøte for studentene, og interessen for 

å være med i planleggingsgruppen var stor. Etter møtet utlyste jeg tre stillinger, og 

fikk mange gode motivasjonsbrev. Valget falt på tre engasjerte og motiverte jenter 

fra første avdeling. Siden det var bestemt at den korte studieturen ikke skulle 

gjennomføres, var det kun nødvendig med en planleggingsgruppe.  

  

Vi hadde første møte kort tid etter gruppen ble dannet. På møtet ble vi litt kjent 

med hverandre og jeg gikk gjennom de forskjellige oppgavene til hver enkelt, og 

hva som forventes av de. Selv om medlemmene har spesifikke ansvarsområder, så 

hjelper alle til på alle områder. Siden dette har gruppen hatt jevne møter, og vi er 

godt i gang med planleggingen av den lange turen.  

  

Vi har valgt å holde oss innenfor Europa, grunnet usikkerheten rundt covid-

situasjonen i de andre verdensdelene, og landet derfor på Portugal, Lisboa som 

årets destinasjon. Agendaen den neste måneden blir å bestille flybilletter, og hotell 

slik at dette er klart i god tid. Vi har satt fristen for påmelding til turen ca. den 10 

desember. Normalt har det vært 12 plasser på turen, men vi har i år valgt å utvide 

det til 16 plasser. Bakgrunnen for dette er at studentene har uttrykt en veldig stor 

interesse for turen i år.   

  

Jeg har deltatt på både LM og NOM, hvor jeg har lært masse nyttig som jeg tar 

med meg videre, samt at jeg har blitt godt kjent med styret. 

 

Anette Svensli Arnesen  

Director for Studietur 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Social Director 
 

Ansvarsområdet for Social Director er å sørge for sosiale arrangementer internt 

blant styremedlemmene i ELSA Tromsø, og for undergruppene våre. Jeg skal også 

organisere sosiale arrangementer for studentene ved det juridiske fakultet. På grunn 

av korona, har vi i en lengre periode stått i en situasjon der det sosiale tilbudet har 

vært begrenset. Derfor er et av mine mål å få gjennomført noen større sosiale 

arrangementer, som kan tiltrekke seg mange studenter. Hovedfokuset mitt for 

gjeldende semester er å arrangere en kanonballtunering, som jeg håper kan bli en 

tradisjon i tiden før jul.  

  

  

Herunder kommer det en liste over hva som er blitt gjort så langt i løpet av 

høstsemestret 2021.    

-       Det har vært bli-kjent kveld med styret i ELSA 17. september 2021, hvor 

temaet var pysjamasparty.  

  

-       Det har vært transition-fest med det gamle Elsa styret. Festen ble holdt 

14. oktober 2021.  

  

-       Det har vært stand hvor finalen av prosedyrekonkurransen har blitt 

promotert den 23.oktober 2021. Dette var et samarbeid med Director of 

Prosedyrekonkurransen.  

  

  

Herunder kommer det en liste over hva som skal skje videre utover året: 

-       Det er planlagt julebord for styret den 2. Desember kl 20, på Bardus 

bistro og bar.  

  



 

49 
 

-       Den 3. desember arrangeres en kanonballturnering for det juridiske 

fakultet. I den forbindelse har jeg leid Krafthallen. ELSAs hovedsponsor, 

Advokatfirmaet SANDS, samt ledelsen for fakultetet, skal få invitasjon til 

å delta. Det vil bli servert snacks til deltagerne, og det er muligheten for å 

vinne flotte premier for publikumet som ser på. Planen er at turneringen 

starter kl. 10 og avsluttes til kl. 16. Det er bestemt at hvert lag skal ha et 

tema. Temaet bestemmes av laget.  

  

  

-       Den 4. desember er Krafthallen leid for å holde en aktivitetsdag for alle 

undergruppene i ELSA. Her vil det også bli servert snacks for deltagerne. 

Temaet for aktivitetsdagen vil naturlig nok bli jul. 

  

Jørn Ruiz Foss  

Social Director 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Presentasjon av foreløpig regnskap 2020/2021 - Notat 3  
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Tentativ revisors beretning - Notat 4 
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Forslag til budsjett 2021/2022 - Notat 5 
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Motivasjonsbrev – Notat 6 
 

Vice President for Marketing 
 

Mitt navn er Frida Kristin Øverli og jeg ønsker med dette å søke verv som VP for 

Marketing i ELSA Tromsø. Jeg er 21 år, og starter nå på mitt andre år på 

rettsvitenskap i Tromsø. Det første studieåret mitt på juss ble ikke like innholdsrikt 

som forventet mtp. corona-pandemien. Jeg sitter derfor igjen med stort overskudd, 

og mye engasjement pa ̊ lager. Et verv som VP for Marketing vil passe meg ypperlig, 

ettersom jeg har stor interesse for markedsføring. Jeg er ei positiv og 

hardtarbeidende jente, som jobber godt ba ̊de selvstendig og sammen med andre.  

  

I løpet av videregående var jeg aktiv i elevrådet, skolerevyen, Hadsel ungdomsråd 

og som barneleirs leder. Jeg har vært aktiv i idrett i 13 år. Idretten har gitt meg mye 

øvelse innenfor samarbeid. I tillegg har jeg arbeidet som kassadame på et bakeri i 

flere a ̊r, et a ̊r i en kiosk og i flere a ̊r som BPA for mennesker med ulike 

funksjonsnedsettelser. De tidligere arbeidsoppgavene mine har omhandlet mye 

kontakt med mennesker, selvstendighet og service under ulike omstendigheter. 

Lagidrettene og mine tidligere arbeidsoppgaver har ledet til mye erfaring innenfor 

ulike sosiale settinger. Evnen til a ̊ kommunisere godt med andre, ser jeg på som en 

av de viktigste oppgavene innenfor dette vervet. Det a ̊ lytte til andre, og gjøre gode 

vurderinger ut fra flertallets ønsker.  

  

Et verv som Vice President for Marketing er trolig en omfattende og utfordrende 

rolle, men jeg har et stort ønske om å ta fatt på denne rollen etter mine beste evner. 

 

Med vennlig hilsen, 

Frida Kristin Øverli. 
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Vice President for Seminars and Conferences 
 

Min motivasjon for å søke på et verv i ELSA er ønsket om å lære mer om ELSA 

som organisasjon, engasjere meg ved siden av studiet og få ta del i alt det sosiale 

som følger med å være en del av en studentorganisasjon.  

Motivasjonen for dette spesifikke vervet har bakgrunn i at jeg selv ser verdien i 

faglige og sosiale aktiviteter ved siden av studie. Jeg ønsker å gi studentene en 

ekstra motivasjon ved å arrangere morsomme og lærerike aktiviteter i løpet av året.  

Nå har jeg vært VP S&C i noen måneder og jeg er veldig fornøyd med vervet og alt 

som følger med det. Jeg ønsker derfor å fortsette i vervet.  

 

Med vennlig hilsen, 

Anna Haddal. 
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Vice President for Student Trainee  Exchange Programme (STEP) 
 

Mitt navn er Helga Marie, og kommer opprinnelig fra Langfjordbotn i Alta 

kommune. Jeg er 28 år, og går nå mitt andre år på jusstudiet her i Tromsø. 

Grunnen til at jeg ønsket å studere jus er primært min interesse for internasjonalt 

samarbeid og menneskerettigheter. ELSA var den første studentorganisasjonen jeg 

la merke til når jeg begynte, der spesielt ELSAs internasjonale perspektiv 

interesserte meg.  

  

Før jeg begynte på jusstudiet høsten 2020 har jeg drevet en Adam og Eva salong i 

Oslo i flere år. Stillingen ga meg god erfaring innen bl.a. personalansvar, 

administrativt arbeid som økonomi, budsjett, markedsføring m.m. Jeg har alltid 

vært glad i å organisere og planlegge, noe som jeg også har vært godt vant med 

gjennom jobben med å drive salong. Erfaringene mine fra arbeidslivet tror jeg kan 

bidra godt til å gjøre en god jobb i dette vervet. 

  

Min bakgrunn fra Finnmark, der jeg både har vært en del av norsk, samisk og 

kvensk kultur, har gjort meg bevisst på viktigheten av å oppleve forskjellige 

kulturer. Jeg synes derfor at dette vervet, der et av fokusområdene er 

kulturutveksling, er ekstra spennende. I tillegg er jeg personlig glad i å reise, noe 

som jeg anser som veldig positivt når man skal fronte internasjonale stillinger.  

Et viktigere poeng er at jeg vet hvor utrolig viktig arbeidserfaring er, både for den 

som får arbeidserfaring, men også for potensielle arbeidsgivere i fremtiden. Jeg 

anser derfor jobben med å hjelpe studenter til å få opparbeidet seg arbeidserfaring 

under studietiden som veldig viktig. Derfor tror jeg vervet som visepresident for 

STEP  passer meg godt.  

  

For øvrig er jeg en omtenksom, omgjengelig og målrettet person, som tror og 

håper at jeg kan bidra positivt til organisasjonen.  
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Ser frem til å høre fra dere.  

  

Med vennlig hilsen  

Helga Marie Paulsen  
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Forslag til vedtektsendringer – Notat 7 

 

Reelle endringer 

Nr. 1: Endre § 3-2 andre ledd første punktum. 

§ 3-2 Supplering av styret 

Skulle et styreverv være ledig bør det foretas en supplering etter annet ledd. 

Styret kan supplere seg med to manglende medlemmer. Suppleringen vedtas 

enstemmig av styret. 

Det nye styremedlemmet trer inn som fungerende vervholder og må velges med 

simpelt flertall på neste generalforsamling. 

Begrunnelse: Dersom styret mangler flere enn to medlemmer, anses det som mer 

hensiktsmessig å fylle alle posisjonene enn å stå uten vervholdere. 

  

Redaksjonelle endringer 

Nr. 2: Endre navn på Vice President for Student Trainee Exchange 

Programme 

§ 2-7 Valg av styre og directors 

Ved valg av styre skal medlemmene velges i følgende rekkefølge: 

1. President 

2. Secretary Geneal 

3. Treasurer 
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4. Vice President for Marketing 

5. Vice President for Academic Activities 

6. Vice President for Seminars & Conferences 

7. Vice President for Student Trainee Exchange Programme Professional 

Development 

8.Valg av directors 

  

§ 3-1 Styrets sammensetning 

Styret skal bestå av: 

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 Professional 

Development 

Det skal tilstrebes å unngå dobbeltroller. Styremedlemmene bør derfor ikke ha verv 

i ELSA Norge. 

Styret velges på vår-generalforsamlingen for en periode på ett år som strekker seg 

fra 1. august til 31. juli. 
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Begrunnelse: Vice President for Student Trainee Exchange Programme endrer 

navn til Vice President for Professional Development innenfor hele ELSA, både 

nasjonalt og internasjonalt. Navneendringen i vedtektene er nødvendig for å 

imøtegå dette skiftet. 

  

Nr. 3: Endring i henvisning 

§ 3-3 Styrets oppgaver 

Styret er ELSA Tromsøs høyeste organ mellom generalforsamlingene, og er 

ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen. 

Styret skal arbeide for å fremme organisasjonens formål jf. § 2 1-2. 

Styrets medlemmer skal samarbeide med ELSA Norges lokalgrupper og nasjonalt 

styre for å nå 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. 

  

§ 3-4 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. 
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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 2-7. 

  

Begrunnelse: Styret endret oppsettet i vedtektene på en tidligere Generalforsamling. 

Endringene er for å henvise til riktig paragrafnummer. 

 

Nr. 4 Endring i § 2-7 

§ 2-7 Valg av styre og directors 

Ved valg av styre skal medlemmene velges i følgende rekkefølge: 1. 

1. President 

2. Secretary Geneal General 

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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Begrunnelse: Skrive- og formateringsfeil. 

  

Nr. 5 Omstrukturering av § 2-4 

§ 2-4 Innkallelse og dagsorden 

Styret innkaller til generalforsamlingen. Innkallelsen skal foreligge minst 14 dager 

før generalforsamlingen. Denne skal inneholde henvisning til innleverings- og 

offentliggjøringsfrister. Dagsorden skal inneholde: 

En uke før generalforsamlingen skal dagsorden, semesterrapporter, regnskap, 

budsjett, vedtektsendrings- og resolusjonsforslag være tilgjengelig elektronisk. 

Dagsorden skal inneholde: 

a. Godkjennelse av innkallelse, dagsorden og referat fra forrige avholdte 

generalforsamling 

b. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 

c. Semesterrapporter, presentasjon av planer 

d. Regnskap e. Revisors beretning 

f. Budsjett 

g. Vedtektsendringer 

h. Resolusjoner 

i. Valg av styre på vår-generalforsamlingen 

j. Valg av revisor på høst-generalforsamlingen 
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En uke før generalforsamlingen skal dagsorden, semesterrapporter, regnskap, 

budsjett, vedtektsendrings- og resolusjonsforslag være tilgjengelig elektronisk. 

Det kan bare fattes bindende vedtak i saker som er oppført på dagsorden. 

Endringer og tilføyelser til dagsorden kan vedtas ved ¾ flertall. 

Begrunnelse: Endringen er hensiktsmessig for å skape oversikt. 
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Eventuelt? 
 

 

 

 
 


