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Innkalling til Generalforsamling 

ELSA Tromsø innkaller til vårens generalforsamling. Den finner sted 5. 

april, klokken 16:15 på Zoom. Zoom-lenken publiseres på Facebook i 

forkant. Generalforsamlingen holdes i henhold til vedtektenes § 2-3. 

Innkallingen 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, og godkjenne budsjett og regnskap. Under vårens 

Generalforsamling skal vi dessuten velge vervholdere for neste styreperiode! 

Som medlemmer av ELSA Tromsø, kan alle jusstudenter ved UIT votere under 

valget. 

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

generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-5. 

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

gensec.tromso@no.elsa.org. Er du interessert i verv i ELSA Tromsø, kan du sende 

inn et kort motivasjonsbrev som vi vil gjennomgå under Generalforsamlingen. 

Dette må gjøres før 28. mars kl. 16:00, for at vi kan inkludere det i sakslisten. Det 

er også mulig å stille til verv uten å sende motivasjonsbrev. Det forventes at mulige 

vervholdere holder en kort appell før voteringen. 

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

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. 

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 
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j. Valg av revisor på høst-generalforsamlingen 

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 
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hemmelig votering.  

§ 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 Professional Development 

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. 
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§ 2-9 Ekstraordinær generalforsamling 

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. 
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Revisor har rett til å kontrollere regnskapsføringen i løpet av 

regnskapsperioden. 
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Godkjenning av referat fra forrige avholdte generalforsamling – 

Notat 1 

Generalforsamlingen høst 2021. 

Tilstede 19 stk. 

President åpner Generalforsamling kl. 16:20 

  

Anja ønsker velkommen, informerer om hvordan vi stemmer, og hva vi stemmer over. 

 

1.   Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Anja: Jeg ber generalforsamlingen godkjenne innkalling og dagsorden. 

For: 19 

Avholden: 0 

Mot: 0 

   

Enstemmig vedtatt. 

 

2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 

Anja spør forsamlingen om noen i publikum kan tenke seg å være tellekorps. 

Anja: Jeg foreslår meg selv som ordstyrer og Charlotte som referent. Karl Rødde 

Opseth og Mons Sandmo som tellekorps. 
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For: 19 

Avholden: 0 

Mot: 0 

  

Enstemmig vedtatt. 

 

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

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

ber generalforsamlingen om å godkjenne referatet fra vårens generalforsamling. 

For: 19 

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. 
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Anja gjennomgår sin semesterrapport. 

Charlotte gjennomgår sin semesterrapport. 

Anna R gjennomgår sin semesterrapport. 

Frida er ikke til stede. Anja oppfordrer tilskuerne til å lese GF-pakken. 

Harald gjennomgår sin semesterrapport. 

Anna H. gjennomgår sin semesterrapport. 

Helga gjennomgår sin semesterrapport. 

Madeleine gjennomgår sin semesterrapport. 

Sandra gjennomgår sin semesterrapport. 

Victoria er ikke til stede. Anja oppfordrer igjen tilskuerne til å lese GF-pakken. 

Emma gjennomgår sin semesterrapport. 

Anette gjennomgår sin semesterrapport. 

Jørn gjennomgår sin semesterrapport. 

  

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

Anna gjennomgår regnskapet. 

Anna: Det er en litt misvisende overskrift. Det er egentlig snakk om et regnskap 

som jeg har laget. Vi blir å godkjenne fjorårets regnskap under neste forsamling. 

Det fordi det ikke har rukket å bli helt klart med oss og ny revisor. 
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6. Tentativ revisors beretning – notat 4 

Anna: Her er da revisors beretning for regnskapet vi skal gjennomgå neste gang. 

Som dere ser har han godkjent det, slik at det er i orden. Vi blir å ta dette opp igjen 

neste gang. 

 

7. Forslag til budsjett 2021/2022 – notat 5 

Anna gjennomgår budsjettet, slik det fremgår av GF-pakken. 

Anna: Vi gikk noe over budsjett for LM-posten i år. Det skyldtes problemer på 

grunn av Korona. For eksempel var det mange konfirmasjoner som gjorde det 

vanskelig å finne lokaler. Vi har også gått over budsjett for prosedyrekonkurransen. 

Det skyldtes blant annet bestilling av flybilletter for noen av dommerne. Vi har økt 

budsjettet for den videre perioden. Økningene i budsjettet begrunnes i at vi ønsker 

å bruke mer penger fremover. Det har vært en målsetning. Vi har derfor økt 

egentlig alle postene. 

Anna forklarer videre budsjett med tilhørende kommentarer, slik det fremgår av GF-pakken. 

Anna viser videre til resultatet og estimert overskudd av budsjettet i eget Excel-ark, ettersom det 

konkrete samlede resultatet og overskuddet mangler i formateringen av GF-pakken. 

 

8. Godkjenning av forslag til budsjett 2021/2022 

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

av Treasurer. 

For: 19 

Avholden: 0 
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Mot: 0 

  

Enstemmig vedtatt. 

9. Valg av ny revisor 

Anja: Joakim, som har vært revisoren vår i noen år nå, har valgt å ikke fortsette. 

Even Dieset er økonomistudent i Bergen. Vi utlyste stillingen som revisor for en 

stund tilbake siden. Han er den eneste som søkte på stillingen. 

Styrets innstilling er derfor at Even Dieset velges inn som revisor for 2021. 

For: 19 

Avholden: 0 

Mot: 0 

Enstemmig vedtatt. 

9. Motivasjonsbrev – notat 6 

Anja: Frida er ikke her, og jeg må derfor lese hennes motivasjonsbrev. 

Anja leser videre opp Frida Kristin Øverli sitt motivasjonsbrev for VP Marketing fra GF-

pakken. 

Anna Haddal holder appell for VP Seminars and Conferences. 

Helga Marie Paulsen holder appell for VP STEP. 

Anja: Har alle funnet stemmeskjemaet som ligger publisert i Facebook-

arrangementet? Dere får litt tid til å stemme før vi fortsetter videre. 

Publikum gis noen minutter for å stemme over kandidatene. 
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Tellekorpset ser over stemmene. 

Frida Kristin Øverli er valgt som Vice President for Marketing. 

Anna Haddal er valgt som Vice President for Seminars and Confrences. 

Helga Marie Paulsen er valgt som Vice President for STEP. 

  

10. Forslag til vedtektsendringer – Notat 7 

Anja: Vi er nå over i punkt 10, som er forslag til vedtektsendringer. Vi har noen 

vedtekter som må endres. 

Reelle endringer 

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

Anja: Ordlyden ser dere i GF-pakken. Som dere ser viser ordlyden til at vi kun kan 

velge inn to styremedlemmer. Vi ønsker å endre dette av praktiske årsaker. Dersom 

styret mangler flere enn to medlemmer er det ikke hensiktsmessig å begrense oss til 

å kun ha mulighet til å velge inn to. 

Styrets innstilling er derfor at endringsforslag nr. 1 godkjennes av 

generalforsamlingen. 

For: 19 

Avholden: 0 

Mot: 0 

Enstemmig vedtatt. 

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

Programme 

Anja viser de aktuelle vedtektene endringsforslaget påvirker, som de fremstilles i GF-pakken. 

Anja: Det medfører en endring av § 2-7 Valg av styre og directors, og § 3-1 Styrets 

sammensetning. Her endrer vi vedtektene fordi vervet endrer navn i sin helhet. 

Dette er i tråd med ELSA internasjonalt, og en del av et internasjonalt skifte. Det 

samme gjelder øvrige vedtekter der STEP brukes. Vi vil derfor endre vedtektene 

som henviser til det gamle navnet, STEP. Heller ikke her dreier det seg om spesielle 

endringer i innholdet til vedtektene. 

Styrets innstilling er at endringsforslag nr. 2 godkjennes av generalforsamlingen. 

For: 19 

Avholden: 0 

Mot: 0 

Enstemmig vedtatt. 

  

Nr. 3: Endring i henvisning. 

Anja viser til vedtektene som endres som følge av endringsforslaget, slik de fremgår av GF-

pakken. 

Anja: Det gjelder vedtektenes § 3-3 styrets oppgaver og § 3-4 Directors. Denne 

endringen endrer ikke innholdet i vedtekten. Endringen begrunnes i at styret før 

vår tid endret paragrafoppsettet. To henvisninger i vedtektene viser til de gamle 

paragrafene, som ikke lengre eksisterer. Det er rett og slett for å gjøre det riktig. Vi 

må derfor endre henvisningene i disse, og det er ingen spesiell endring i innholdet. 

Vi endrer følgende alle feilene sammen. 
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Styrets innstilling er at endringsforslag nr. 3 godkjennes av generalforsamlingen. 

For: 19 

Avholden: 0 

Mot: 0 

Enstemmig vedtatt. 

Nr. 4: Endring i § 2-7 

Anja viser til den aktuelle vedtekten i GF-pakken. 

Anja: Som dere ser står det «Geneal» og ikke «General» (i vedtektenes § 2-7 punkt 

2). I tillegg flytter vi ned «1.» som står foran President, da den har blitt stående i 

slutten av setningen. Det er snakk om en formateringsfeil og skrivefeil. Det er også 

helt generelt, og ingen innholdsendring.  

Styrets innstilling er at endringsforslag nr. 4 godkjennes av generalforsamlingen. 

For: 19 

Avholden: 0 

Mot: 0 

Enstemmig vedtatt. 

Nr. 5. endring i § 2-4 

Anja viser til den aktuelle vedtekten i GF-pakken. 

Anja: Vi endrer det som er streket under, som dere ser. Det er en strukturell 

endring, begrunnet i at det gjør det lettere å skjønne sammenhengen i tidsfristene. 

Det første gjelder kun det første. Dagsorden kommer i et annet og eget avsnitt. 
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For: 19 

Avholden: 0 

Mot: 0 

enstemmig vedtatt. 

 

11. Eventuelt 

Anja: vi er nå over i eventuelt nå. Om noen har spørsmål kan de ta det opp nå. 

  

Ingen har spørsmål. 

  

  

President lukker ELSA Tromsøs generalforsamling kl. 17:15. 
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Gjennomgang av semesterrapporter - Notat 2  

President 

I likhet med forrige styreperiode var starten av vårsemesteret hardt rammet av 

Covid-19, noe som satte begrensninger for aktivitetene våre. Heldigvis har styret 

lært av både høstsemesteret og forrige styres erfaringer, og møtte derfor 

utfordringene godt rustet. 

Som vanlig startet semesteret tidlig med promotering av Arbeidslivsdagene. Planen 

var å arrangere ALD fysisk, men grunnet de nye restriksjonene la vi over til digital 

gjennomføring rett før jul. Det ble en helomvending, men heldigvis kunne vi lene 

oss på erfaringene fra fjorårets digitale gjennomføring.  

Etter erfaring fra i fjor valgte vi å benytte oss av Graduateland som digital 

plattform under ALD. Vi fikk god hjelp med lanseringen av en ALD-plattform 

som tilsvarte mange av mulighetene studentene har under de tradisjonelle dagene. 

Selv om en digital gjennomføring ikke kan erstatte det å møte aktørene fysisk på 

stand, er vi fornøyde med den digitale kommunikasjonen plattformen la til rette 

for. Samarbeidet med CVideo ble videreført, og leverte også i år.  

Som følge av at ALD ble digitalt mistet vi mange offentlige aktører. Disse hadde 

Madeleine og Harald jobbet hardt for å inkludere under årets ALD, så det var 

veldig synd at de ikke kunne delta digitalt. Vi håper imidlertid at disse vil delta på 

neste års ALD, slik at jobben ikke var forgjeves. Målet er at ALD skal representere 

et mangfold av muligheter, ikke bare de private aktørene. 

 

Jeg arrangerte lokal planleggingsdag for styret 18. januar. Denne ble brukt til å 

samle tanker og ideer med sikte på å gi oss bedre forutsetning til å planlegge 

vårsemesteret og hjelpe hverandre på tvers av ansvarsområder. Fremover retter vi 

fokuset mot transition, for å sikre god kunnskapsoverføring til det nye styret. 
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Forhandlingskokurransen stod deretter for tur. Etter erfaring fra i fjor valgte vi å 

avholde de første to rundene digitalt. Finalen ble arrangert fysisk i rettssalen. Vi har 

gode erfaringer med en slik hybrid løsning, og kan absolutt anbefale det til videre 

styreperioder. 

Etter hvert lettet restriksjonene, og vi fikk gjennomført flere arrangementer. Vi har 

blant annet hatt standup, kanonballturnering og live-podkast og økonomikurs.  

Sponsoraktiviteten har vært noe lavere dette semesteret, men likevel god. SANDS 

var aktive i forberedelsene av ALD, i tillegg til å promotere arrangementet under 

selve dagene. I skrivende stund planlegger vi sammen en manuduksjon i 

obligasjonsrett som er satt til 21. april.  

Det har vært av og på med adgangen til å stå på stand, men vi er endelig tilbake 

igjen for fullt. Stand er et lav-terskel tilbud og kanskje den viktigste plattformen vi 

kan tilby de studentene som vil bli kjent med ELSA og hva vi har å tilby. Derfor 

bør det ikke undervurderes i styreperiodene som kommer.  

Fremover går tiden til å planlegge felles transition, hvor vi skal gi alle nye 

vervholdere en generell innføring i hva det innebærer å være en del av styret i 

ELSA.  

Til slutt vil jeg takke styret for den fantastiske innsatsen, og ikke minst for at hver 

og en har bidratt til et fantastisk miljø i styret. Det har vært en glede å være leder 

for denne gjengen, og jeg håper neste års styreperiode vil få det like fint sammen. 

I tillegg vil jeg rette oppmerksomheten til våre flinke medlemmer som har vært 

viktige ressurser på alle arrangementer og til sist alle studentene på jurfak som 

møter opp på ELSAs arrangementer. 
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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 når det holdes av vår lokalgruppe. Det fikk jeg 

gjøre forrige semester. 

  

Dette semesteret har mine oppgaver vært mer jevne og løpende. Vi har 

gjennomført flere aktiviteter, der jeg har fått hjulpet til i kulissene. 

  

I arbeidet for å gjøre organisasjonen mer synlig for studentene, har vi dette halvåret 

fått holde noen flere stands utenfor biblioteket. Vi har også hatt flere sosiale 

sammenkomster innad styret. Ved å fokusere på det sosiale, ønsker vi å skape et 

godt samhold, som er viktig for samarbeid og trivsel. Vi håper også at fokuset på 

det sosiale innad styret bidrar til at flere finner organisasjonen attraktiv, slik at flere 

vil stille til valg og eventuelt gjenvalg. 

   

Fremover planlegger jeg å delta på Landsmøtet i Oslo. Under Generalforsamlingen 

har vi allerede vært der. I forkant av turen har jeg bestilt flybilletter for styret. Tiden 

videre vil gå til planlegging og gjennomføring av transition for neste styre.  

Avslutningsvis vil jeg takke resten av styret for en fantastisk innsats. Jeg er utrolig 

stolt over det vi har gjort, og hvor gøy vi samtidig har hatt det. Til alle andre som 

ikke har hatt verv i ELSA Tromsø, så anbefaler jeg det sterkt!  
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Charlotte Rikardsen 

Secretary General 

ELSA Tromsø 2021/2022  
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Treasurer 

Min hovedoppgave dette semesteret har vært å holde kontroll over ELSA Tromsøs 

økonomi ved å føre løpende regnskap, ha en åpen dialog med de andre 

styremedlemmene om våre økonomiske disposisjoner og ved å komme med forslag 

til hvordan midlene kan disponeres. I år har vi hatt stort fokus på å bruke mer 

penger på kvalitetssikre arrangement. I tillegg har vi hatt som mål å få frem ELSA’s 

internasjonale muligheter, og deler av ELSA Tromsøs økonomiske midler har blitt 

brukt til dette.  

Vi har fått flere søknader om støtte fra Go International fondet. Jeg har vært med i 

møter med Presidenten i ELSA Tromsø og leder i JSU, hvor vi har behandlet 

søknadene. I disse møtene har vi vedtatt hvor mye støtte vi kan gi de enkelte 

søkerne basert på en helhetsvurdering. Vi har som styret også vedtatt å overføre 

15% av forrige styreperiode overskudd til Go International Fondet fordi vi antar at 

fondet vil bli mer brukt neste styreperiode.  

ELSA Tromsø har fått ny revisor som ble valgt inn på generalforsamlingen høsten 

2021. Jeg og revisor har blitt enige om hvilke forventninger han har til ELSA 

Tromsø, og hvilke forventninger vi har til han. Jeg tror det vil bli et fint samarbeid.  

Jeg har videreført de økonomiske rutinene som forrige økonomiansvarlig satt i 

gang. Det har vært spesielt viktig med gode rutiner denne styreperioden nå som vi 

har kunne gjennomført fysiske arrangement.  

I forbindelse med ALD har det vært økte utgifter knyttet til at vi måtte 

gjennomføre det digitalt. ALD var opprinnelig planlagt å gjennomføres fysisk, men 

på grunn av nedstengning i desember måtte vi gjennomføre det digitalt. Den 

digitale plattformen vi brukte var en uventet kostnad.  

På høstsemesteret bestemte vi å ikke arrangere studietur, men at vi skulle få til 

studietur på vårsemesteret. Her satt vi i gang planleggingen og kom så langt at vi 

betalte for flybillettene til turen. Etter nedstengning i desember var det rett og slett 
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for usikkert å gjennomføre studieturen også. Heldigvis fikk vi tilbakebetalt 

mesteparten av pengene knyttet til flybillettene. Vi har også tilbakebetalt 

egenandelen til de som meldte seg på studieturen.  

Etter gjenåpningen i februar har vi fått til en del fysiske arrangementer. Her har vi 

satset på kreative arrangement som koster litt ekstra. Ett av våre mål i denne 

styreperioden var å øke kvaliteten på våre arrangementene våre, og derfor bruke 

mer penger på akkurat dette. Jeg mener vi har oppnådd det målet!  

Se ellers kommentarer i regnskapet. 

 

Anna Richardsen 

Treasurer 

ELSA Tromsø 2021/2022  
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Marketeer 

 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.  

 

ELSA Summer Law School: 

I samarbeid med VP for Seminars & Conferenses har det blitt planlagt å opprette 

facebook og instagram innlegg i sammenheng med summer law school. Skal også 

holdes stands hvor det vil legges ut på insta storie i forkant at man kan komme ditt 

for å få mer info.  

 

ELSA Traineeships:  

Skal promotere traineeships likt som law school. Stand, instagram og facebook 

innlegg. Bruker markedsføringsmateriale med nedtelling i forkant av påmeldingen, 

og i etterkant for fristen. 

 

Arbeidslivsdagene 2022: 

Ferdigstilte layouten til ALD magasinet, og la inn bestilling på rundt 150 magasiner. 

ALD ble arrangert digitalt rett etter jul. Veldig fornøyd med gjennomføringen av 

arrangementet, og samarbeidet med ALD teamet. Under ALD besto dagene av 

mye markedsføring på alle våre sosiale medier. I tillegg opprettet jeg og director for 

ALD en forklaringsvideo for anvendelse av «Graduateland», noe som vi fikk god 

respons på.  

 

Forhandlingskonkurransen 2022: 

Fastsatte en markedsføringsplan med director for forhandlingskonkurransen og VP 

for Academic Activites. Opprettet facebook arrangement, instagram innlegg og 
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stories i forkant, hvor spørsmål om konkurransen ble besvart. Stort engasjement 

rundt konkurransen, da alle plassene ble fullt opp innen 5 minutter etter 

påmeldingen åpnet. Laget programblad i forkant av konkurransen, og trykte opp 

rundt 25 stk. Greit oppmøte under selve finalen, og en veldig bra gjennomføring av 

arrangementet som helhet.  

 

Studietur 2022: 

Studieturen ble avlyst denne våren. Før turen ble besluttet avlyst, ble det promotert 

for turen via instagram og facebook. Arrangementet ble delt i kullgruppene, og det 

var stort engasjement for turen. Det var 12 ledige plasser, og litt over 60 stk som 

meldte seg på. Er derfor fornøyd med markedsføringen rundt arrangementet, selv 

om det ikke ble noe av.  

 

Social:  

Promotering for kanonballturnering på facebook arrangementet ble delt i 

avdelingsgruppene, instagram innlegg og stories. Startet promotering allerede før 

jul. Godt oppmøte, og vel gjennomført arrangement. Gode tilbakemeldinger på 

arrangementet.  

 

Merch: 

Har bestilt inn 1000 pappkopper med ELSA logo. Har fått ferdigstilt den 

påbegynte ELSA brosjyren, som redegjør for hva ELSA Tromsø «egentlig gjør». 

Bestilte 300 stk av brosjyrene, som skal deles ut generelt, og særlig i sammenheng 

med økende promotering før generalforsamlingen.  

 

 

Frida Kristin Øverli 

Vice President for Marketing  

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Vice President for Academic Activities 

Arbeidslivsdagen 

Jeg og Director for Arbeidslivsdagen gjennomførte arbeidslivsdagen (ALD) 12. – 

14. januar. Planleggingen tok seg opp i tidlig desember. Da var allerede alle aktører, 

og alle rom på plass. Et fysisk arrangement ble planlagt, med kartlegging og 

sikkerhetshensyn unnagjort. Disse planene for et fysisk arrangement vil absolutt 

kunne brukes til neste ALD.  

Etter nye restriksjoner knyttet til pandemien måtte arrangementet gjøres digitalt. 

Dette gjorde vi ved å kontakte Graduateland. Vi fikk opplæring i hvordan 

plattformen skulle brukes og styres.  

Jeg brukte mye tid på å purre og høre med de ulike aktørene som ikke hadde 

bekreftet at de ønsket å bli med på et digitalt arrangement. På selve dagene gikk 

arbeidet i ett, med et team på 6, gjennomførte vi premieutlodding, markedsføring 

og generell logistikk svært godt. Arbeidsmengden var imidlertid stor, noe som gikk 

ut over mine andre oppgaver knyttet til forhandlingskonkurransen. 

Alt i alt gikk arrangementet bra. Aktører og studenter var fornøyde etter 

forholdene. 

 

Forhandlingskonkurransen 

Jeg hadde et møte med director for forhandlingskonkurransen i sen november der 

rom ble booket, og arbeidsoppgaver ble fordelt. De to første rundene skulle holdes 

digitalt, med en fysisk finale i rettssalen. Ved desember var jeg imidlertid svært 

opptatt med ALD, og director tok på seg ansvaret jeg opprinnelig skulle ha. Etter 

ALD var det meste på plass. På den ene siden var det beroligende å høre at director 

hadde ordnet alt alene. På den annen side mistet jeg selv oversikten over hva som 

skulle gjøres, og hvordan konkurransen praktisk skulle gjennomføres.  
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Promoteringen til konkurransen var svært god, takket være 

markedsføringsansvarlig, og påmeldingen var en stor suksess. Rundene gikk gjevnt 

over bra. Min opparbeidede kompetanse innen Zoom fra ALD kom de to første 

rundene til gode. De gikk bra. Finalen ble holdt fysisk. Også denne gikk bra. 

Deltakerne og dommerne var kompetente, og det ga god underholdning.  

Arbeidsfordelingen må gjøres bedre til neste år.  

 

Annet 

Jeg har hatt møter med to av tre directors hvor jeg har skrevet ned hvilke endringer 

som behøves til neste år, samt hva som ble gjort bra. Arbeidsfordelingen i 

forhandlingskonkurransen er nå konkretisert, snarere enn valgfri, som vil føre til 

mindre misforståelser. (ALD vil ikke være underlagt VPAA neste år, noe som 

kommer fk til gode).  

Har hatt møte med President og Director for pk om SANDS sitt bidrag til høstens 

prosedyrekonkurranse. Datoer tilknyttet konkurransen er også foreslått. 

Har deltatt i kanonballturnering. 

 

Videre i semesteret 

Skal ha et møte med director for ALD. Skal gå igjennom arbeidsfordeligner slik 

som jeg har gjort med de to andre directorene. Arbeidet rundt ALD skal 

omstruktureres til å bli egen VP under PD.  

Skal skrive en ny og mer oversiktlig håndbok til VPAA-vervet. 

Skal delta på LM i Oslo. 

Skal delta på ICM i Cosenza. 
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Harald Seljåsen Miller  

Vice President for Academic Activities 

ELSA Tromsø 2021/2022 

  



 

33 
 

Vice President for Seminars and Conferences 

Målet og fokuset mitt dette semesteret har vært å fortsette å planlegge lærerike, men 

også sosiale arrangementer for studentene. Hittil i semesteret har det blitt arrangert 

to arrangementer, men vi planlegger å få til tre.  

 

Stand-up  

Et av hovedmålene dette semesteret var å tilby et sosialt arrangement for 

studentene. Vi bestemte oss for at vi ønsket å prøve noe helt nytt. Resultatet ble å 

arrangere Stand-up på Storgata Camping 4. Februar. Komikerne vi leide inn var 

Ahmed Mamow og Hallvard Dyrnes.  

Arrangementet fikk masse oppmerksomhet og over 200 studenter meldte seg på. 

Komikerne leverte et jussrelatert show, det ble delt ut premier og etter komikerne 

var ferdig ble det dansing og mingling. Showet ble en storsuksess.  

 

Debatt 

Undergruppen S&A fikk dette semesteret ansvar for å arrangere en debatt. 

Debattens tema var rusreformen og den ble avholdt 10. februar. Temaer som ble 

diskutert var konsekvenser av avkriminalisering, håndheving av straff og hvordan 

rusreformen vil påvirke unge i dag. Det ble delt ut premier og servert pizza. 

Undergruppen gjorde en god jobb både i forkant og under debatten og det ble et 

veldig bra arrangement.  

 

ELSA Law School promotering 

En av mine oppgaver som VP S&C er å promotere ELSA Law schools for 

studentene i Tromsø. Torsdag 17. mars hadde jeg og Helga (VP PD) stand for å 
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snakke om både Law Schools og Traineeships. Vi serverte donuts, brus og kaffe og 

fikk snakket med mange studenter.  

 

Økonomikurs  

Det siste store arrangementet vi planlegger å gjennomføre dette semesteret er et 

økonomikurs i samarbeid med Sparebank1. Vi ser for oss at et slikt kurs vil være 

veldig lærerikt og nyttig ettersom studentene på juss ikke får denne kunnskapen 

gjennom studiet.  

Kurset skal avholdes 31. mars i Festsalen på Rødbanken og vil vare hele dagen. 

Sparebank1 skal bidra med alt av lokale, lunsj og kursholdere. Noen av temaene vil 

være bil, sparing, pensjon og husholdningssparing.  

 

Anna Haddal 

Vice President Seminars and Conferences 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Vice President for Professional Development 

Som Vice President for Professional Development har jeg i år tatt meg av ELSA 

traineeship. Oppgavene har vært 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 

På grunn av koronanedstenging og mye usikkerhet valgte vi i høst å avvente med å 

kontakte aktører til vårperioden. Jeg valgte etter eget skjønn å la være å kontakte 

aktører helt til etter Norge åpnet igjen 12. februar 2022, da jeg anså det som lite 

sannsynlig å få til avtaler så lenge det pågikk restriksjoner. Det ville også ha vært 

ødeleggende for fremtidig kontakt om man brukte opp en sjanse på å få til en 

avtale. Dermed ble det en relativt kort periode med Job Hunting – i hovedsak Mars 

2022. I forkant har jeg brukt en del tid på å kartlegge hvilke aktører som skulle bli 

kontaktet, og utarbeidet e-postutkast m.m. Har videre fokusert på kontakt med 

bedrifter som driver med jus som er særlig relevant for Nord-Norge, eller som 

tidligere har hatt en positiv tone til å ta imot trainee. Jeg kommer til å fortsette å 

arbeide med kontakt etter vårens frist, for å prøve å gjøre det lettere å få til 

stillinger til høsten.  

 

Den 01. Mars hadde vi møte med Havrettssenteret som sa ja til å ta imot 1-2 

traineer denne perioden. Dette er første gang på mange år at en bedrift tar imot 

trainee her i Tromsø, så det var ekstra gledelig.  

 

Student Hunting 

Under den gjennomførte SH-perioden lå fokuset bl.a. på digital markedsføring, da 

muligheten for f.eks. stand var dårlig. I forkant av perioden fikk vi laget en video 
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som promoterer alle internasjonale tilbud ELSA tilbyr. Videre avholdt vi et 

informasjonsmøte.  

Nedtelling til stillingslipp og søknadsfrist gikk som planlagt på SoMe. Vi gikk også 

gjennom alle traineeships som kom ut, samt valgte ut et knippe traineeships vi anså 

som ekstra relevante for Tromsøstudenter og promoterte de.  

5 studenter valgte å søke på stillinger som ble lagt ut i høst. Godkjenning av 

søknader, og kommunikasjon med søkerne både under søknadsskriving og i 

etterkant av ferdig søknad gikk veldig fint. 

 

Denne våren har vi avholdt en stand sammen med S&C. Videre har vi bl.a. planlagt 

en skattejakt (tidligere STEP-games), for å få mer oppmerksomhet rundt 

traineeshipsprogrammet. Vi har også utført en kort spørsmålsrunde på Instagram, 

for å svare på relevante spørsmål om traineeships. Fokuset er på at tilbudet skal 

være mer fysisk synlig for studentene, og vi håper derfor på mange søknader i 

April. 

 

Utover hovedoppgavene har jeg også utarbeidet nye tekster til nettside og startet 

omstrukturering av google disk, i forbindelse med endringen fra STEP til 

Professional Development.  

 

Helga Marie Paulsen 

Vice President for Professional Development 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Director for Arbeidslivsdagene 

Målet i år var å arrangere et vellykket ALD til tross for digital gjennomføring. Da 

koronarestriksjonene ble innført rett før jul, valgte vi å bruke plattformen 

Graduateland. Plattformen ble brukt på ALD i Bergen og Oslo i fjor, og flere av 

aktørene hadde gitt uttrykk for at de var veldig fornøyde med denne. I tillegg var 

det en fordel at noen av aktørene allerede hadde erfaring med denne. 47 aktører og 

omtrent 230 studenter deltok på arrangementet. Jeg ble veldig fornøyd med 

gjennomføringen, og vi har fått god tilbakemelding fra både aktører og studenter.  

 

Et av målene vi satte oss for ALD i år var å få med så mange offentlige aktører 

som mulig. Dette for å vise studentene et bredt spekter av de ulike 

arbeidsmulighetene som finnes. I forbindelse med at vi gikk over til digital 

gjennomføring var det dessverre et par offentlige aktører som meldte seg av, da de 

ikke så et like stort behov for å delta på et digitalt arrangement som på et fysisk 

arrangement.  

 

Den 3. januar åpnet søknadssiden på CVideo, og fra dette tidspunktet kunne 

studentene søke på de ulike stillingene som aktørene hadde lagt ut, i tillegg til at 

studentene kunne legge inn søknad på CV-trekningen. Vi har hatt god erfaring med 

å åpne søknaddssiden en stund før dagene, slik at studentene får god tid til å 

forberede seg. Den 6. januar la vi ut link til Graduateland slik at studentene kunne 

lage seg bruker og melde seg på arrangementet. «Arrangement-lobbyen» ble åpnet 

10. januar og fra dette tidspunktet kunne studentene orientere seg på plattformen, 

sjekke ut de ulike aktørenes digitale stand og booke videosamtaler.  

 

Det ideelle hadde vært å åpne plattformen enda tidligere, slik at studentene kunne 

få god tid til å orientere seg over de ulike aktørene og å forberede seg til 

arrangementet. Det hadde også vært en fordel for aktørene dersom de fikk mer tid 

til å gjøre seg kjent med plattformen, ettersom vi fikk mange tekniske spørsmål 
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under selve messedagen. Dette var derimot vanskelig i og med at vi hadde kort tid 

på å omstille oss til digital gjennomføring, og da flere av aktørene lagde seg bruker 

kun noen dager før arrangementet. Selv aktørene hadde kort tid på å komme seg på 

plass på plattformen var de veldig positive og tilpasset seg omstillingen.  

 

I dagene før arrangementet hadde vi flere møter med ALD-teamet og gjorde den 

siste planleggingen. Vi lagde plan for loddtrekning av sponsorpremier, la ut 

program for dagene og lagde en kort video om hvordan plattformen fungerte. I 

tillegg brukte vi mye tid på å sette oss inn i zoom, og vi hadde generalprøver med 

noen av aktørene som skulle holde temaforedrag. 

 

Arbeidslivsdagene ble holdt 12.-14 januar. Den første dagen av ALD var det CV- 

og søknadsskrivingskurset på zoom som stod for tur. Her hadde vi 100 deltagere. 

Det vi skulle tenkt på tidligere var at abonnementet vårt på zoom hadde en 

antallsbegrensning på 100 deltagere, noe som gjorde at flere ikke kom seg inn. Dag 

2 av ALD hadde vi 6 temaforedrag fra 6 ulike aktører. Selv om vi hadde stor 

deltakelse, opp mot 100 seere hvert foredrag, vil jeg anbefale neste års Director å 

holde litt færre foredrag. Dette spesielt dersom arrangementet skal holdes fysisk.  

 

Fredag 14. januar, siste dagen av ALD, ble den tradisjonelle messedagen holdt på 

Graduateland. ALD-teamet satt på ELSA-kontoret og holdt kontroll, svarte på 

spørsmål fra aktører og studenter, og gjennomførte loddtrekninger. Marte skulle 

være ansvarlig for bedriftspresentasjonene under den fysiske gjennomføringen, 

men siden det ble digital gjennomføring hadde aktørene spilt inn 

bedriftspresentasjon på forhånd og sendt disse inn. Under dagene trakk vi veldig 

mange sponsorpremier, noe jeg vil anbefale å gjøre til neste år også.  
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I etterkant av arrangementet gikk det i å samle inn den siste fakturainformasjonen, 

som jeg lagde en oversikt over og sendte over til økonomiansvarlig. Jeg hadde også 

et møte med VP AA om hvordan vi kan forbedre arrangementet til neste år.  

 

I skrivende stund holder jeg på med å utarbeide et transition-dokument til neste års 

Director, i tillegg til å samordne alle filer inne på driven.  

 

 
 
Madeleine Daliva Ryvold 

Director for Arbeidslivsdagene 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Director for Forhandlingskonkurransen 

Våren 2022 arrangerte ELSA Tromsø den regionale Forhandlingskonkurransen 

2022. Forhandlingen ble gjennomført over tre runder, den 2. februar, 9. februar og 

18. februar. Planleggingen startet allerede etter Prosedyrekonkurransen på høsten, 

da vi startet med å sende ut mail om faktum og dommere.  

 

Det ble som tidligere år, avhold en forelesning om forhandlingsteknikk i regi Anna 

Nylund. Forelesingen varte i ca. 60. minutter og tok for seg det mest sentrale og 

generelle ved forhandlinger. Foredraget ble holdt over Zoom og det var i 

underkant 40 deltakere. Det ble loddet ut 3 premier, et gavekort på Coop på 1000kr 

og to gavekort på jekta på 500kr hver.  

 

Påmeldingen til konkurransen startet samme dag som foredraget, 17. Januar. Vi 

benyttet oss av førstemann-til-mølla prinsippet», men en plass forbeholt til hver 

avdeling. Påmeldingen ble fylt opp etter 4 minutter, og vi måtte takke nei til flere 

lag.  

 

På grunn av usikkerheten rundt covid-19, bestemte vi oss for å ha de innledende 

rundene digitale. Dette gjorde det lettere å få tak i dommere, ettersom de kunne 

delta over Zoom fra resten av landet. Med god hjelp fra resten av ELSA styret gikk 

det tekniske fint for seg.  

 

Finalen ble derimot holdt fysisk i rettsalen. Dette fungerte også veldig fint. Det var 

et greit oppmøte med publikum, i forhold til de andre årene det har vært fysisk. En 

tilbakemelding fra deltakerne, var at de likte bedre å forhandle fysisk enn digitalt.  

 

Premien var som tidligere år på 10 000, men ettersom budsjettposten var høy, 

kunne denne blitt økt til 15 000kr. På finaledagen fikk finaledeltakerne og dommere 

blomster.  
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Etter finalen ble det arrangert en treretters middag på Radisson Hotel for 

finaledeltakerne, dommere, veileder og styret i ELSA.  

 

På grunn av koronarestriksjoner, ble det vanskelig å markedsføre konkurransen 

fysisk. Jeg vil anbefale fremtidige vervholdere å ha fysiske stands der man 

informerer om konkurransen. I samarbeid med markedsføringsansvarlig, fikk vi 

delt i sosiale medier (Instagram og Facebook). Vi startet smått med 

markedsføringen rett etter prosedyrekonkurransen, og når konkurransen nærmet 

seg, var vi mer aktive i sosiale medier. Før jul lagde vi også en Promo-video for 

Forhandlingskonkurransen. Vi ble veldig fornøyd med denne videoen, og er lagd 

slik at den kan brukes av både Tromsø, Oslo og Bergen.  

  

Oppsummert er jeg svært fornøyd med gjennomføringen av konkurransen. En ting 

som ble påpekt av en av faktumskriverne, er at det burde være et felles 

dommerskjema for alle de lokale gruppene. Dette er et godt poeng, som jeg tror 

burde ble diskutert til neste års konkurranse.  

 

Sandra Rosenhaug 

Director for Forhandlingskonkurransen 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Director for Prosedyrekonkurransen 

 Høsten 2021 arrangerte jeg og VPAA Harald Miller prosedyrekonkurransen.  

Ved forrige semesterrapport hadde vi gjennomført alle rundene av konkurransen 

samt finalebanketten.  

 

Dette semesteret har jeg hatt få arbeidsoppgaver knyttet til mitt verv. I mars 

formulerte jeg, VPAA og President Anja Fjetland en e-post til vår hovedsponsor 

med våre krav og ønsker til deres videre bidrag for prosedyrekonkurransen. 

 

Jeg har forsøkt å forbedre mitt transition- dokument, og systematisere malene og 

notatene jeg har laget for å forenkle overgangen til neste director.   

 

Victoria Granly 

Director for Prosedyrekonkurranse 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Director for Seminar og Aktuelt 

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

og så på regnskapet fra høst-semesteret for å kunne revidere budsjettet for 

vårsemesteret. På møtet satt vi som mål å holde fire arrangementer i løpet av våren. 

På grunn av logistikk ser det imidlertid ut til at det kun blir tre arrangementer dette 

semesteret, altså Stand-up, debattt om rusreformen og økonomikurs. 

Stand-up, 4. februar 

Fredag 4. februar arrangerte vi stand-up med to profilerte komikere. Oppmøtet var 

over all for venting, noe som var veldig gøy. På grunn av daværende restriksjoner 

fikk kun 150 stykker plass under selve underholdningsbiten, noe som var leit. Etter 

selve showet ble det likevel åpnet for flere plasser, noe som var fint da flere fikk 

anledning til å delta på selve festen og det sosiale etterpå. 

Debatt, 10. februar 

Undergruppa S&A som jeg har hovedansvaret for, fikk mye ansvar i anledning 

debatten om rusreformen som ble arrangert 10. februar. Undergruppemedlemmene 

hadde i stor grad ansvar for planleggingen og den praktiske gjennomføringen av 

debatten. Underveis i planlegging og gjennomføring hadde vi en god dialog for å 

sikre at vi kom i mål og at alt gikk etter planen. Undergruppemedlemmene var 

veldig flinke, og gjennomførte et fint arrangement med mange deltakere. 

  

Økonomikurs, 31. mars 

I samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge skal vi arrangere et økonomikurs 31. 

mars. Her er formålet at studentene skal få et bedre innblikk i deres privatøkonomi, 
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noe som er viktig både som student, men også når en er ute i arbeidslivet. Det er 

satt av plass til 50stk, og vi håper på godt oppmøte.  

 

Emma Bolette Opdahl 

Director for Seminar og Aktuelt 

ELSA Tromsø 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

Director for Studietur 

Målet for semesteret var å gjennomføre studieturen til Lisboa. Frem mot jul 

fortsatte vi å planlegge turen, og i starten av desember var fly, hotell og pris klarlagt. 

Vi markedsførte turen godt på sosiale medier, og endte opp med over 60 påmeldte. 

Grunnet omikron og den økende smitten i samfunnet ble det det dog utfordrende å 

planlegge det faglige og sosiale programmet.  I midten av januar besluttet jeg å 

avlyse turen på grunn av covid. Beslutningen ble fattet såpass tidlig slik at 

studentene skulle få tilbakebetalt avgiften.  

 

Anette Svensli Arnesen  

Director for Studietur 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Social Director 

Mitt mål for semesteret var å få til en turnering for det juridiske fakultetet, hvor alle 

avdelingene skulle være representert, samt de ansatte i fakultetet. Jeg arrangerte 

Nyttårsparagrafen (kanonballturnering) i Krafthallen, noe som ble et vellykket 

arrangement. Som en del av turneringen ble det avtalt at styret måtte bade i havet, 

som straff for nederlaget vi opplevde. I den forbindelse leide vi Pust, og spiste 

pizza sammen. Videre har jeg arrangert en sosialkveld for styret med lasertag og 

middag. I tillegg arrangerte jeg et julebord på slutten av høstsemesteret 2021. 

 

Nyttårsparagrafen 

Som nevnt innledningsvis har jeg arrangert en kanonballturnering for det juridiske 

fakultet. Arrangementet gikk av stabelen onsdag 23. februar i Kraft 2. Det ble stilt 

med lag fra alle avdelingene med unntak av 5. avdeling. Fra fakultetets side, stilte 

seminarlederne med ett lag. Lagene som stilte, hadde hvert sitt tema, og det ble 

premiert for det beste temaet.  

 

Det stilte totalt 8 lag på turneringen, hvor de fire lagene med mest poeng gikk 

videre til en semifinale, og de to vinnerlagene av semifinalen gikk til finalen. 

Vinnerlaget av finalen fikk medalje, samt en pokal som bevis på seieren.  

Under arrangementet ble det delt ut boller og kaffe, og selvfølgelig Elsa-sjokolade. 

Det ble også delt ut lodd hvor både publikum og deltagerne kunne vinne flotte 

premier.  

 

Lasertag 

Torsdag 3. Februar hadde styret en sosialkveld hvor vi først spilte 30 min VR-

lasertag på TSE. Vi ble fordelt i fire lag på tre personer, hvor to og to lag spilte 

omgangen. Dette ble en stor suksess og bydde på mye latter, og vi fikk se nye sider 

av hverandre. Etter Lasertag tok vi turen til Casa Inferno hvor vi spiste middag.   
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Jørn Ruiz Foss  

Social Director 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Director for Human Rights 

Målet mitt da jeg overtok vervet var å bidra til å finne ut hva vervet (som var helt 

nytt da jeg tok over) skulle gå ut på. I tillegg var målet mitt å arrangere ett 

arrangement pr. semester, som skulle være både gøy og lærerikt for studentene. Før 

jul hadde jeg ansvaret for et foredrag om GDPR, og i skrivende stund holder jeg på 

å arrangere en livepodcast med Funkisrådet.  

 

Foredrag om GDPR 

Den 25.11.2021 arrangerte vi foredrag om GDPR i Aud. 3. Grunnet at jeg ikke la 

frem semesterrapport ved forrige generalforsamling, skrives foredraget om i denne 

semesterrapporten. Målet med foredraget var å rette fokus mot 

personvernsproblemer i en digital verden, og da hvordan GDPR kan bidra til å løse 

dette. Foredraget ble holdt av advokat og partner i Sands, Halfdan Mellbye. 

Grunnet situasjonen med Covid-19 måtte foredraget dessverre holdes digitalt. 

Tross litt tekniske utfordringer ble foredraget gjennomført på en vellykket måte, og 

det kom inn gode tilbakemeldinger fra de fremmøtte.  

 

Livepodcast med Funkisrådet  

Den 04.04.2022 skal det arrangeres en livepodcast med Funkisrådet i Aud. 3. 

Funkisrådet kommer sammen med Ingrid Thunem, og førsteamanuensis ved UIT 

Maris Storvik vil stå for introduksjon til tema. Livepodcasten skal blant annet 

handle om FN konvensjonen for funksjonsnedsattes menneskerettigheter (CRPD), 

og om seksualitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målet med 

arrangementet er at det skal være faglig relevant, samtidig som det kan bidra til å 

fjerne stigma rundt ulike problemstillinger rundt mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. I skrivende stund virker det som interessen for arrangementet er 

stor, og at studentene tror dette blir både gøy, interessant og relevant. Jeg kan ikke 
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si annet enn at jeg håper det kommer mange studenter, og at podcasten blir 

vellykket.    

 

Karl Rødde Opseth 

Director for Human Rights 

ELSA Tromsø 2021/2022 
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Presentasjon av resultatregnskap 2020/2021 - Notat 3  
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Revisors beretning for regnskapet 2020/2021- Notat 4 
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Presentasjon av foreløpig regnskap 2021/2022 - Notat 5 
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Tentativ revisors beretning - notat 6  
 

Revisor har ikke fremlagt beretningen i tid for utsending av GF-pakken. Treasurer 

vil vise til beretningen på storskjerm under Generalforsamlingen.  
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Forslag til budsjett 2022/2023 - notat 7  
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Valg av styre – Notat 8 

 

Motivasjonsbrev for vervet som President 

Jeg heter Harald, går 2. avdeling, og ønsker å stille til presidentvervet for 

styreperioden 22/23 i ELSA Tromsø. Mine motivasjoner er primært grunnlagt i et 

engasjement for ELSA generelt. Jeg har vært aktiv som undergruppemedlem og 

styremedlem siden jeg startet på studiet. Jeg har kommet til et punkt der jeg føler 

jeg har en forståelse for hvordan organisasjonen fungerer på regionalt og nasjonalt 

plan. Jeg føler meg derfor komfortabel i en regional lederstilling.  

Samtidig som jeg ønsker å ivareta ELSAs kjerne og struktur slik studentene kjenner 

den, har jeg også enkelte ideer som jeg ønsker å iverksette for å videreutvikle 

organisasjonen. Eksempler på dette er omstrukturering av undergruppeordningene, 

samt et større sosialt samhold mellom undergruppe og overordnet verv.  

Jeg har i inneværende styreperiode holdt vervet VPAA og har i den anledning 

organisert Prosedyrekonkurransen, Forhandlingskonkurransen og 

Arbeidslivsdagene sammen med mine directors. Videre har jeg bidratt aktivt til de 

nasjonale finalene i de to konkurransene. Jeg har gjennom vervet lært meg nyttige 

ferdigheter innen spesielt organisering og logistikk. Noe jeg mener vil være nyttig i 

en eventuell lederstilling.  

Jeg ser på meg selv som en dedikert og utadvendt person. Videre anser jeg meg selv 

som strukturert og organisert generelt. Dersom jeg påtar meg et verv, vil jeg 

naturlig gjøre mitt beste og sette av tilstrekkelig med tid for at resultatet blir bra. 

 

Harald Miller 
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Motivasjonsbrev for vervet som Secretary General (1) 

 

Personlig motivasjon og erfaring 

ELSA er organisasjonen som jeg følte et sterkest ønske å jobbe med fra studiestart, 

og siden da har jeg vært tett på med å delta på de arrangementene som jeg hadde 

mulighet til, og å ha diverse verv i organisasjonen både i Tromsø og nasjonalt. Jeg 

ønsker nå å ta på meg vervet som SecGen for ELSA Tromsø med en god forståelse 

for hva vervet vil innebære, og motivasjonen til å legge ned en helhetlig innsats i 

den neste styreperioden.  

ELSA-arbeidet er ikke ukjent for meg. Jeg har selv vært medlem av undergruppe 

STEP i førsteavdeling og logistikkansvarlig i komiteen for studietur til ELSA Norge 

over vinterhalvåret av andreavdeling. Selv om begge vervene var preget av 

pandemitiden fikk jeg godt innspill i hvordan ELSA opererer og hva 

organisasjonen ønsker å oppnå. 

Jeg har også personlig erfaring som vil være relevant for vervet. På Videregående 

var jeg først elevrådsleder i et år med tett oppfølge av elevrådssekretær, og satt så 

selv som elevrådssekretær og avtroppende elevrådsleder det følgende året. Videre 

har jeg en del erfaring i annet komitearbeid slik som Juristforeningen sin ballkomite 

for ballet som var i februar, styreverv i Svevebanen Studentspeidergruppe, 

styreverv i TSI Judo, nestleder i programkomiteen for nasjonal roverleir 2022, og 

ulike andre verv. 

 

Hva jeg kan bidra med 

Det beste jeg kan bidra med er min egen innsats og relevant erfaring for vervet. Jeg 

vet godt at en sekretariatstilling slik som denne er kritisk for en god gjennomførelse 

av oppgavene som ELSA Tromsø har i løpet av året, og er ikke ukjent med rollen 

som sekretær eller hva ELSA jobber med og ønsker å oppnå. 

Jeg vil bidra i ELSA med å sette fokus på effektiv og god kommunikasjon internt, 

og jobbe tett på styret og de diverse Directors og undergrupper for at ELSA 
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Tromsø i perioden 2022 – 2023 kan skape for våre medstudenter så gode 

arrangementer, kurs og tilbud som mulig. 

  

Hedin Ragnfred Indregård 

2. avdeling 
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Motivasjonsbrev for vervet som Secretary General (2) 

Hei, 

jeg heter Ketely Costa, er 21 år og går 2. avdeling. Med dette motivasjonsbrevet 

søker jeg på vervet som generalsekretær i ELSA. Ved siden av studiet er jeg 

frivillig i Røde Kors, og har tidligere jobbet som mentor for en 1. 

avdelingsstudent. Akkurat nå jobber jeg også som «jusstudent» på Instagram, 

som er et samarbeid med Gyldendal, hvor jeg deler hverdagen som student i 

Tromsø. 

Det er flere grunner til hvorfor jeg vil stille som generalsekretær. ELSA har 

lenge vært en attraktiv studentorganisasjon, og personlig synes jeg 

organisasjonen er den som appellerer mest til meg og mine interesser. Jeg føler 

derfor at en deltakelse i studentorganisasjonen er det naturlige neste steget å ta. 

En av hovedgrunnene til at jeg vil bli generalsekretær er fordi jeg vil bidra i og 

ta del i noe større enn meg selv. Jeg har det inntrykk at vervet forutsetter en del 

ansvar og det er noe jeg trives godt med. Som person er jeg utadvendt, 

ansvarsfull og verdsetter gode samarbeid med andre. Likevel faller det meg 

naturlig å ta initiativ for å få ting gjort og arbeide på egenhånd. Jeg har alltid likt 

å ta del i ulike verv før studiet, og derfor passer dette meg perfekt. 

Dersom jeg skulle være så heldig å bli generalsekretær ville det vært noe jeg 

verdsatt høyt, og arbeidet aktivt med vervet. Til slutt vil jeg presisere at jeg er 

ekstremt motivert for å bidra, ikke bare i vervet, men i ELSA som helhet. 

Håper å høre fra dere, og at jeg får være med å fremme det gode arbeidet dere 

gjør! 

Med vennlig hilsen 

Ketely Costa 
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Motivasjonsbrev for vervet som Treasurer (1) 

Hei! 

 

Jeg heter Kamilla og går første avdeling. Tidligere har jeg studert økonomi og 

ledelse, og har veldig lyst til å søke om vervet som Treasurer/økonomiansvarlig. 

Tidligere har jeg vært sjef for en ungdomsfestival i Bodø og har derfor forvaltet 

store summer før. Jeg er engasjert og liker å bli kjent med nye folk, og tenker derfor 

at et verv i ELSA hadde vært gøy og lærerikt. 

 

Mvh. Kamilla Arnsen 
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Motivasjonsbrev for vervet som Treasurer (2) 

Hei! Mitt navn er Anette, jeg er 22 år og går 2. avdeling her på UiT. Jeg søker på 

stillingen; Treasurer, for styreperioden 22/23. Jeg har denne styreperioden vært 

Director for studietur, og fått gleden av å oppleve hva ELSA har å tilby. Det ga helt 

klart mersmak. 

 

Jeg har hatt et godt samarbeid med økonomiansvarlig gjennom styreperioden. 

Gjennom samarbeidet ble jeg kjent med vervets oppgaver og hvilke forventinger 

som stilles til meg. 

 

Gjennom å være director for studietur har jeg fått noe erfaring med økonomisk 

planlegging og budsjettering. Erfaringene vekket interessen for å lære mer om 

forenings økonomi. Under landsmøte i Oslo i april 2022, skal jeg delta på 

workshops for de økonomiansvarlig. På workshops vil jeg blant får mer kunnskap 

om budsjettering, regnskap og fiken. Til tross for at jeg ikke har direkte praktisk 

erfaring, er jeg veldig lærevillig og interessert i området. 

 

Jeg er kjent med at ELSA er en «non-profit» organisasjon, og overskuddet vil 

naturligvis gå til studentene. Jeg er åpen for forslag fra styret, og vil gjerne inkludere 

studentene i prosessen for å høre hvilke arrangementer de følger er 

hensiktsmessige, lærerike og morsomme. ELSA etablerte i år vervet director for 

human rights. Etter min mening vil det være naturlig å fokusere mer på dette, som 

også muligens fører til en økning av budsjettposten, for å kunne arrangere diverse 

events for studentene. 
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Målet er at ELSA Tromsø skal ha en transparent økonomi, som kan kontrolleres på 

generalforsamlingene. Samt at vi viser våre sponsorer at midlene de gir oss forvaltes 

etter formålene i avtalen. Jeg er en strukturert, ryddig og samarbeidsvillig person, 

og tror at vervet som økonomiansvarlig hadde passet meg godt. 

  

Jeg ønsker å skape et godt samarbeid med alle vervene, med jevnlig oppfølging og 

samtaler med alle. Videre ønsker jeg å hjelpe til der det skulle trengs, om det skulle 

gjelde økonomi eller andre ting. 

  

Hilsen 

Anette Svensli Arnesen.  
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Motivasjonsbrev for vervet som Marketeer. 

 
Jeg heter Frida Wiik Hammervik, blir 22 i år og går på 2. avdeling. Jeg ønsker å 

stille til valg for vervet marketeer i styret til ELSA Tromsø. Jeg har tidligere vært 

medlem i en av ELSAS undergrupper. I tillegg er jeg aktivt medlem i undergruppen 

Connecto i CF. Med dette har jeg fått noe innblikk i hvordan det er å være med i en 

studentorganisasjon, og har trivdes godt med dette. Jeg ønsker å søke meg inn i 

styret til ELSA fordi jeg ønsker å engasjere meg mer, og jeg tror det vil være en 

spennende utfordring. Videre synes jeg ELSA har mange gode tilbud for studenter, 

og jeg ønsker gjerne å være med på å utvikle dette videre, og med dette gjøre ELSA 

mer fremtredende og attraktivt for studentene. Jusstudiet kan tidvis være nokså 

altoppslukende, og for meg er det derfor viktig med et engasjement utenfor selve 

studiet. Mitt ønske om å bli med i ELSAs styre er motivert av et ønske om å 

fremme kunnskap og samhold blant jusstudentene i Tromsø og Norge. I tillegg er 

jeg sikker på at dette arbeidet også vil gi meg faglig påfyll og morsomme 

opplevelser. Jeg ser også frem til å bli kjent med andre medstudenter på tvers av 

avdelingene. Jeg mener jeg vil være en ressurs for ELSA Tromsø, blant annet fordi 

jeg interesserer meg for sosiale medier og markedsføring. Jeg er relativt flink til å ta 

bilder, og lærer fort når det kommer til data- og redigeringsprogrammer. Jeg er 

sosial og har godt humør, og vet at jeg jobber godt sammen med andre engasjerte 

mennesker. Som marketeer i ELSAs styre vil jeg bidra til å videreføre og utvikle det 

gode arbeidet som tidligere er utført av markedsarbeid. Etter min oppfatning er det 

viktig å ha søkelys på at organisasjonen og lokale/nasjonale/internasjonale 

arrangementer alltid er godt promotert på Det juridiske fakultet. Sammen med 

resten av styret ønsker jeg å formidle de mulighetene som tilbys på en best mulig 

måte. Jeg håper jeg får mulighet til å bidra! 

 

 - Frida Wiik Hammervik. 
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Motivasjonsbrev for vervet som Vice President for Academic 

Activities (1) 

Hei mitt navn er Jørn Ruiz Foss og er oppvokst på Sortland, jeg er 22 år og går 3. 

avdeling ved uit. Det gjeldende styreåret har jeg vært director of social i ELSA 

Tromsø, noe som har gitt meg mye ny kunnskap om hvordan ELSA og ELSA 

styret fungerer, samt åpnet øyene mine for andre interessante verv.  Derfor ønsker 

jeg å stille til valg for VP AA. 

  

Jeg tror jeg kunne gjort en god jobb som VP AA, basert på mine tidligere 

erfaringer. Jeg har tidligere vært i klubbstyret til Sortland Taekwon-Do klubb, samt 

vært trener i klubben i over 5 år. Noe som har gitt meg erfaring med å lytte til andre 

før det tas ta valg og avveie hvilke utfall som er mest gunstig. Dette er noe jeg 

tenker er viktig å ha med seg som VP AA, ettersom at det må tas en del valg som 

kan påvirke andre vervholdere og ikke minst deltakere på flere av arrangementene. 

  

Som trener har jeg også fått en del erfaring med planlegging, og hvordan jeg skal 

forholde meg til ulike mennesker Dette har jeg i tillegg fått enda mer erfaring med 

som vervholder av director of social. Videre som director of social har jeg 

dessverre fått mye erfaring med avlysning, omorganisering og flytting av 

arrangementer grunnet Covid-19. Dette er noe jeg tror er svært viktig å ta med seg 

videre. Fordi det plutselig kan oppstå uforventede hendelser, som gjør at en må 

tenke på en ny måte eller omorganisering planlagte arrangementer.   
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Avslutningsvis vil jeg bare si stem på meg! Jeg kan garantere dere en vervholder 

med godt humør, som er sosial, en som kommer til å gjøre sitt beste, og en det vil 

være lavterskel å snakke med uansett hva det gjelder. 

 Jørn Ruiz Foss. 
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Motivasjonsbrev for vervet som Vice President for Academic 

Activities (2) 

Hei! Mitt navn er Hani Konar, og jeg går 2. avdeling ved UiT. 

En standard måte å starte søknaden sin på – men jeg er ingen standard person. 

Som fremtidig Vice President for Academic Activities i ELSA-styret, er jeg en 

ansvarlig og samarbeidssterk jente som er mer enn motivert til å bidra med det jeg 

kan. Bakgrunnen for min søknad knytter seg hovedsakelig til et ønske om å bli mer 

engasjert i ELSAs tilbud til studentene, og da særlig på et internasjonalt nivå.  

Som person har jeg alltid vært en god ledertype, og har i alle år tatt på meg ansvar 

innad både politikk og skole. Likevel ønsker jeg å være med i ELSA-styret for å 

utvide horisonten, og ta på meg nye utfordringer. Jeg er god med mennesker, og 

håndterer organisering og planlegging i stor grad. Innad jussen engasjerer jeg meg 

særlig for domstolene, og det er der jeg selv ønsker å ende opp etterhvert. 

Prosedering og forhandling er noe jeg finner meget interessant, og konkurransene 

er, etter min mening, noe av det beste ELSA kan tilby! 

Dette vil bli mitt første juridiske verv, og det er akkurat her jeg ønsker å starte! 

Jeg ser frem til et godt samarbeid med et styre som hjelper hverandre, og en 

fantastisk erfaring innenfor det relevante felt. Håper dere tar meg i betraktning – 

takk! 

  

Mvh. Hani Konar 
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Motivasjonsbrev for vervet som Vice President for Seminars and 

Conferences (1) 

Hei, 

  

Mitt navn er Katharina Wulff Hansen, jeg er 21 år og kommer fra Mosjøen. Jeg går 

nå på 2. avdeling her ved det juridiske fakultet i Tromsø.  

  

I fjor ble jeg med i undergruppen til «seminar og aktuelt». Årsaken til dette var at 

jeg ønsket å bli med i en forening som var relevant for det faglig på jussen, i tillegg 

ønsket jeg å stifte nye bekjentskap. Elsa virket derfor veldig interessant for meg. 

  

Jeg trives og arbeider best i en innholdsrik hverdag. Av hensyn til egen læring og 

utvikling ønsker jeg derfor å fortsette og fylle hverdagen med noe som er relevant 

for det faglige på studiet. Jeg synes det har vært gøy å være med i undergruppen, 

særlig vil jeg trekke frem det å arrangere debatten om rusreform. Fremover ønsker 

jeg meg imidlertid litt mer ansvar og litt flere arbeidsoppgaver. 

  

Siden jeg har vært med i undergruppen i år vet jeg litt om hva vervet går ut på og 

hva som kreves for å innta et slikt engasjement. Jeg har fått erfaring og innblikk i 

hva som skal gjøres, og jeg mener jeg kan bidra til å utvikle noen gode ideer videre. 

For meg er det viktig å utvikle et godt sosialt miljø slik at et verv i Elsa blir noe gøy. 

Dette vil samtidig danne et godt grunnlag for gode samarbeid og gode ideer- både 

innad i styret, men også mellom styret og undergruppene. 

  

Jeg vil selv beskrive meg som hardtarbeidende, sosial og opptatt av å gjennomføre 

det jeg jobber med på en god måte. Videre opplever jeg meg som god til å 

samarbeide med andre og lettvint å ha med å gjøre. Jeg har mye erfaring med 
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organisasjonsarbeid og planlegging av arrangementer fra tidligere skolegang, som er 

noe jeg kan ta med meg videre inn i vervet.  

  

Jeg er veldig motivert for et verv i Elsa og jeg tror jeg kan bidra på en gode måte til 

å skape faglige og interessante arenaer og arrangementer for studentene på 

fakultetet. 

  

Med vennlig hilsen 

Katharina Wulff Hansen.  
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Motivasjonsbrev for vervet som Vice President for Seminars and 

Conferences (2) 

Jeg heter Sandra Torheim og går 2. avdeling på rettsvitenskap på UiT. Jeg ønsker å 

stille til verv som Vice president for Seminars & Conferences. Jeg føler dette vervet 

er noe som kommer til å passe meg perfekt, ettersom jeg er en veldig sosial person, 

som elsker å være rundt og jobbe med andre mennesker. Jeg vil være med å bidra 

til å gjøre hverdagen til studentene mer sosialt og fokusere på mer samhold mellom 

studentene, samtidig som det er innenfor det faglige.  

 

Jeg mener det er viktig å ha et variert tilbud av arrangementer og aktiviteter, slik at 

man kan prøve å inkludere de fleste og deres interesser. Når jeg da først setter meg 

et mål, så vil jeg alltid prøve å gjennomføre det på best mulig måte, og jeg gir meg 

ikke før alle er mest mulig fornøyde.  

 

Grunnen til at jeg vil engasjere meg i akkurat ELSA er fordi at jeg føler ELSA har 

så mye bra som bidrar til læring, og ikke minst samhold. I tillegg til at det faktum at 

ELSA er en internasjonal organisasjon, vil gjøre slik at jeg kan lære mer om 

internasjonal juss og de ulike tilbudene som finnes i verden. Og som Vice president 

for Seminars & Conferences føler jeg at jeg kommer til å få akkurat dette, og vel så 

det.  

Sandra Torheim. 
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Motivasjonsbrev for vervet som Vice President for Seminars and 

Conferences (3) 

Hei! 

Jeg går på 2. avdeling og er veldig interessert i å stille som Director for Seminar & 

Aktuelt. På andrevalg ønsker jeg å stille som Vice President for Seminars og 

Conferences. Siden vervene samarbeider om de samme oppgavene, er 

motivasjonsbrevet rettet til begge vervene. 

På 1. avdeling ble jeg med i undergruppen til AA og merket tidlig at jeg trivdes i 

ELSA. Det som først fikk meg til å velge organisasjonen var det internasjonale 

aspektet. Jeg føler det er spesielt viktig på jussen med en internasjonal 

studentforening. Mange har inntrykk av at jussen er fastlåst til Norge, noe som er 

langt fra sannheten. På videregående var jeg aktiv i «European Youth Parliament». 

Her fikk jeg se hvor kjekt og meningsfullt det er med internasjonalt samarbeid. I 

Vervet som Organiser for Regional session i Bergen, fikk jeg prøvd meg på 

organisering, problemløsning og samarbeidsferdigheter. Dette var oppgaver som ga 

mersmak. 

Min motivasjon for akkurat dette vervet er å gi studenter mulighet til å oppleve alle 

de internasjonale (og lokale, nasjonale) tilbudene ELSA har. På 1. avdeling deltok 

jeg på Legal English kurset som jeg fant veldig givende. Kurset var faglig 

læringsrikt, men mest av alt ga det meg verdifull selvtillit. Jeg innså at det viktigste 

når det kommer til internasjonale muligheter på jussen er å bare hoppe i det. Noe 

av det kjekkeste med det internasjonale aspektet er den bratte læringskurven. Dette 

nye synet gjorde at jeg søkte på Winter Law School 2022. Vila Nova de Gaia ¨Law 

of The Sea and Connected Rights¨, ga meg venner fra hele Europa, og opplevelser 

jeg sent kommer til å glemme. Jeg ønsker å gi andre studenter den samme 

muligheten til å få opplevelser og vennskap i en juridisk setting. Jeg tror jeg kunne 
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ha bidratt med å få ordet spredt om mulighetene med Law School og også å vise at 

Law School er for «alle». 

Selv er jeg glad i å dra på seminarer og andre sosiale arrangementer holdt for 

jusstudenter. Seminarer er en fin måte å få fremmet viktige og dagsaktuelle temaer 

samtidig som det er sosialt og kjekt. Arrangementer er en trivelig del av hverdagen 

på Jusstudiet og det hadde vært kjekt å kunne bidratt med å opprettholde dagens 

tilbud. 

Jeg tror jeg hadde passet godt til et av de nevnte vervene. Jeg er engasjert og 

løsningsorientert samtidig som jeg har mye engasjement for organisasjonens arbeid. 

I tillegg appellerer det sosiale og gode samarbeidet styret har. Jeg liker spesielt godt 

at både Director for S&A og VP for S&C har ett tett samarbeid. Det er alltid fint å 

lufte ideer med noen andre og å bære ansvar sammen. Jeg har ønsket å engasjere 

meg mer i en studentorganisasjon og håper jeg får mulighet til å gjøre det i ELSA 

  

Med vennlig hilsen 

Birgitte Mohn 
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Motivasjonsbrev for vervet som Director for 

Prosedyrekonkurransen 

Etter mitt skjønn er prosedyrekonkurransen det kuleste arrangementet som 

arrangeres i løpet av året. Som relativt fersk på jusstudiet var 

prosedyrekonkurransen noe av det første jeg hørte om og fikk et forhold til. Derfor 

stiller jeg som vervholder for dette vervet, og skriver dette motivasjonsbrevet! 

Som person er jeg  utadvendt, arbeidsom og pliktoppfyllende. Jeg har også 

opparbeidet meg en del erfaring med å organisere. Dette er egenskaper og 

erfaringer jeg tar med meg som eventuell vervholder for dette vervet.  

I styreperioden som nå går mot slutten har jeg hatt gleden av å være Director for 

Human Rights, et verv som er nytt og som er under utvikling. Som vervholder for 

dette vervet har jeg gjort meg opp tanker om hvordan menneskerettigheter kan 

kombineres med prosedyrekonkurransen. Disse tankene har jeg veldig lyst å 

arbeide videre med som Director for prosedyrekonkurransen!  

Som vervholder i Elsa har jeg også opparbeidet meg generelle erfaringer fra Elsa, 

hvordan Elsa arbeider, hvordan det er å være arrangør og så videre. Denne 

erfaringen ser jeg også på som er fordel, og tar selvsagt denne erfaringen med meg 

inn i et nytt verv! 

Jeg er veldig motivert for å være Director for prosedyrekonkurransen, og jeg er 

veldig motivert for å løfte konkurransen til enda nye høyder. Jeg er motivert for å 

kombinere det som fungerer godt med prosedyrekonkurransen sammen med nye 

ideer, og jeg er motivert for å samarbeide med andre vervholdere, undergrupper og 

studentene generelt for å få dette til! 

 

Karl Rødde Opseth   
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Motivasjonsbrev for vervet som Director for Arbeidslivsdagene 

 

Jeg ønsker med dette å stille til verv som Director for Arbeidslivsdagen, for ELSA 

Tromsø.  

 

Min motivasjon til å stille til dette vervet er et ønske om å bidra faglig og sosialt, 

ved å tilrettelegge for at studentene skal få de beste mulighetene til å bli kjent med 

arbeidslivet. Jeg tenker det er essensielt at studentene underveis i studieløpet blir 

eksponert for de mange muligheter som finnes for videre karriere, for å ha de beste 

forutsetningene for å ta et valg den dag det skal gjøres.  

 

Personlig har jeg deltatt på begge Arbeidslivdagene som har blitt arrangert siden jeg 

begynte på studiet, og hatt stort utbytte av det. Begge disse arrangementene har 

imidlertid vært heldigitale løsninger, og jeg tenker derfor at forutsetningene ligger til 

rette for å skape et knallgodt fysisk ALD i 2023.  

 

Som person vil jeg karakterisere meg selv som strukturert og engasjert, noe jeg 

tenker er gode egenskaper å ha for dette vervet. Av relevant erfaring kan det 

trekkes fram at jeg har vært tillitsvalgt for 2. avdeling for studieåret 2021/2022, som 

har vært både spennende og givende. For øvrig kan det nevnes at jeg er valgt inn i 

JSU-styret for perioden 2022/2023, noe jeg tenker kunne vært en gunstig relasjon å 

ta med seg inn i et verv i ELSA.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Johan Abrahamsen 
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Motivasjonsbrev for vervet som Social Director 

 

Mitt navn er Maria Holm, jeg går 2. avdeling og ønsker vervet Director of Social i 

ELSA. Min motivasjon for vervet er muligheten til å bidra til et godt studiemiljø og 

samhold i styret samt arrangere morsomme arrangementer. Jeg er veldig engasjert 

og håper på å få kunne utrettet mye gøy for den neste styreperioden.  

Fra tidligere har jeg hatt vervet Isbjørnballsjef i Juristforeningen. Her tilegnet jeg 

meg erfaring med å planlegge og gjennomføre et stort arrangement for studentene. 

Dette ga mersmak og jeg har derfor lyst på et verv hvor jeg kan få i stand flere 

sosiale arrangementer som for eksempel aktivitetsdag, quiz/karaoke og julebord. 

Jeg har hørt mye positivt om ELSA og fått inntrykk av at det er en fin organisasjon 

å være med i. Det jeg synes virker mest spennende med vervet er muligheten til å 

bli kjent med folk både på tvers av avdelingene og fakultetene, og også 

internasjonalt. Dette i tillegg til å få bedre innblikk i de andre arrangementene 

ELSA arrangerer.  

 

Håper motivasjonsbrevet har vekket interesse, så sees vi på generalforsamlingen! 

Vennlig hilsen, 

 

Maria Holm 
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Motivasjonsbrev for vervet som Director for Human Rights (1) 

 

Hei! Mitt navn er Sofia Akbar og jeg er 24 år. Jeg går 2. avdeling på jussen ved UiT, 

og er en jente med godt humør og mye energi. Ønsker med dette å søke verv som 

Director for Human Rights i ELSA Tromsø.  

 

Tidligere har jeg studert samfunnsvitenskap i Oslo, menneskerettigheter og engelsk 

ved New York university. Jeg har vært aktivt medlem hos ulike humanitære 

organisasjoner. Blant annet som aksjonsleder i ca. 4 år for Brighter Tomorrow. Jeg 

var ansvarlig for å organisere bøssebæring og innsamlingsaksjoner via sosiale 

medier. I tillegg arrangerte jeg show og fikset mat for alle som deltok i 

bøssebæringen. Jeg har dessuten vært med å hjelpe til med andre ting innad i 

organisasjonen. Eksempelvis å oversette utdanningsprogrammet fra engelsk til dari 

(en av hovedspråkene i Afghanistan). Vervene har gitt meg gode erfaringen 

innenfor å samarbeide med mennesker som har jobbet mot samme mål.  

 

Nå for tiden er jeg aktivt medlem hos studentgruppen for International Amnesty 

Tromsø. Jeg har holdt ulike taler og appeller, blant annet på kvinnedagen, der jeg 

tok for meg hvordan det er å være en norsk afghaner og hvor viktig det er å kjempe 

for kvinners rettigheter i Afghanistan. I den sammenheng ble jeg intervjuet av 

NRK og Nordlys i forbindelse med appellen. Tidligere har vært med på to 

helgemorgen sendinger på NRK, hvor jeg snakket om Afghanistan og afghanske 

kvinners rettigheter. I tillegg har jeg hatt intervju med bistandsaktuelt om hvordan 

grunnleggende menneskerettigheter skal bli praktisert i Afghanistan.  

 

Jeg har alltid vært dedikert og motivert til å kjempe for folkeretten. Hovedgrunnen 

for at jeg ønsker å studere juss er for å kunne kjempe for grunnleggende 

menneskerettigheter i verden. Jeg ønsker aktivt å snakke og informere om viktige 
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hjertesaker til alle rundt meg. Jeg er imøtekommende og åpen for å samarbeide 

med andre, og forberede spennende prosjekter i felleskap. 

Det vil glede meg om dere finner mine kvalifikasjoner av interesse. Ser frem til å 

høre fra dere og håper på en positiv tilbakemelding.  

 

Med vennlig hilsen,  

Sofia Akbar  
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Motivasjonsbrev for vervet som Director for Human Rights (2) 

 

Hei! Jeg heter Henriette Myreng Mikalsen. Jeg er 21 år og går andre avdeling juss på 

UiT. Jeg har troen på at Director for Human Rights i ELSA Tromsø er et verv som 

vil passe meg godt. Dere vil få en engasjert, samarbeidsvillig, nysgjerrig og dedikert 

representant til styret i ELSA. 

 

Det er flere grunner til at jeg stiller til valg for dette vervet. 

 

For det første er jeg svært interessert i å fremme menneskerettigheter. Det er særlig 

viktig å ha et fokus på ulike minoritetsgrupper som bla. lhbt+-personer, 

funksjonsvarierte, samer og etniske minoriteter, som gjerne er mer utsatt for disse 

bruddene enn majoriteten i samfunnet. 

 

Det jeg vil utrette gjennom vervet er å skape et større engasjement for 

menneskerettigheter, og gjøre informasjonen mer tilgjengelig for jusstudentene på 

UiT. Jeg ønsker å engasjere andre jusstudenter gjennom både debatter og foredrag 

om ulike menneskerettighetsanliggender. Jeg har særlig lyst til å belyse mindre 

kjente konflikter og menneskerettighetsbrudd, og tror det vil være en stor fordel at 

dette er temaer som engasjerer meg. Jeg tror at jussen er et av de bedre redskapene 

man har for å fremme menneskerettigheter og sikre at folk får oppfylt sine 

rettigheter. 

 

Min interesse for menneskerettigheter økte i takt med informasjonen jeg fikk 

gjennom ulike samfunnsfaglige fag, og videre da jeg selv aktivt begynte å oppsøke 

informasjon for å lære mer. Jeg valgte bla. å dra på folkehøgskole for å lære mer om 

den «glemte verdensdelen»; Latin-Amerika. Vi reiste 5 uker i Ecuador og Colombia 

for å lære mer om kulturen og politikken. Der fikk vi bo hos ulike vertsfamilier i 

Quito, Amazonas og Andesfjellene. Særlig interessant var det å lære om 
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menneskerettighetsbruddene Sarayaku-folket opplevde, da myndighetene 

forurenset leveområdet deres, nemlig Amazonas-elva. 

 

Jeg er også på andre måter interessert i mulighetene som følger med et verv i 

ELSA. Da jeg gikk på første avdeling var jeg med i undergruppa AA, og synes det 

var en fin måte å delta mer i studentmiljøet på jussen. Jeg fikk og mer forståelse for 

hva ELSA innebærer og tilbyr. 

 

Det er særlig det internasjonale aspektet ved ELSA som gjør at jeg vil engasjere 

meg i ELSA. Jeg deltok på ELSA sin Law School i München om internasjonale 

konflikter i februar i år. Det var en innholdsrik opplevelse hvor jeg både fikk faglig 

påfyll og venner fra hele Europa. 

 

Jeg har et ønske om å engasjere meg mer aktivt i studentmiljøet på jussen i Tromsø 

og bli kjent med flere. Videre er jeg en åpen, omsorgsfull og samarbeids- og 

læringsvillig person, som ønsker å bidra til at et så viktig tema som 

menneskerettigheter gjøres mer tilgjengelig og får en sentral plass blant oss 

jusstudenter. Jeg har flere ideer, og tror at jeg ved hjelp av ELSA Tromsø vil ha 

evne til å gjennomføre de. 

Derfor håper jeg at dere vil vurdere meg som en passende kandidat for vervet 

Director for Human Rights.  

 

Henriette Myreng Mikalsen 
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Eventuelt? 

 

 

 

 

 


