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Oppsummering av styreperioden 2010 - 2011 ved president i ELSA Norge 
I det følgende kommer en oversikt over ELSA – året 2010 -2011. Oversikten er lagt opp etter 
ELSA gruppene, slik at en lett skal kunne få oversikt over de enkelte gruppene, og slik se på 
aktivitetsnivået. Presentasjonen av gruppene er delt inn i administrasjon og arbeidsområdene 
Academic Activities (AA), Seminars & Conferences (S&C) og Student Trainee Exchange 
Programme (STEP). 
 
Det er en glede å presentere rapporten. ELSA Norge vil takke for et godt samarbeid, og ser frem 
til stadig utvikling av samarbeidet. 
 
Med ønske om et fortsatt godt samarbeid,  
 
Astrid Baastad 
Secretary General 
 
Alexander Næss Skjønberg 
Treasurer 
 
Peter Haro 
Marketing 
 
Åsne Klokkerstuen Odéen 
Vice President Academic Activities 
 
Diana Rodriguez 
Vice President Student Trainee Exchange Programme 
 
Øyvind Østerhagen 
Vice President Seminars and conferences 
 
 
Eirin Larsen 
President 
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1.0 ELSA Norge 
1.1 Generelt 
I starten av semesteret hadde ELSA Norge planleggingshelg i Bergen, hvor vi la grunnlag for 
arbeidet for inneværende styreperiode. 
 
1.2 Samarbeid Schjødt og ELSA Norge 
I forbindelse med planleggingshelgen var ELSA Norge i et planleggingsmøte med Schjødt. Vi 
gjennomgikk forventninger til året, basert på avtalen mellom Schjødt og ELSA Norge og 
erfaringer fra tidligere år. Vi snakket her om planer, spesielt i forhold til Schjødt- oppgaven og 
ELSA Norges medlemsblad bloc.  
 
Den 27. Mai møttes Schjødt, sittende president og påtroppende president for 2011-2012 for å 
evaluere inneværende år, bli kjent og lage utgangspunkter for den kommende styreperiode. 
 
På møtet ble det diskutert at ELSA skal bidra med å distribuere markedsføringsmateriale for 
Schjødt og ELSA for studentene allerede i fadderuken. Det er viktig å tidlig gi studentene 
muligheten til å bli kjent med Schjødt som firma, og ELSA som studentorganisasjon tidlig i 
studiet. Vi ble enige om å ta dette opp internt i ELSA for å se hva de ulike gruppene skal gjøre, 
og komme tilbake til dette i løpet av sommeren. 
 
Videre ble det på møtet diskutert mulighet for å økt aktivitet i ELSA Oslo for å markedsføre 
Schjødt tettere opp mot studentene. Den nye presidenten skal ha fokus på dette i neste periode, 
og Schjødt jobber tett med lokal VP S&C i Oslo. På møtet ble vi enige om at Schjødt utarbeider 
Schjødt – oppgaven, og at denne går over høstsemesteret på Universitetet i Oslo. 
 
ELSAs landsmøte er høsten 2011 i Oslo, og i planleggingen av landsmøtet skal det vurderes om 
det trengs hjelp av Schjødt i markedsførings workshopen for å snakke om logoarbeid. I denne 
forbindelse ble det snakket om Schjødt skal bidra i workshopen også med tanke på elsa.no. 
 
1.3 Administrasjon 
1.3.1 elsa.no 
Generalsekretærene i hvert styre har ansvar for å oppdatere hjemmesiden; dette blir gjort 
løpende. Her legges det ut kommende arrangementer, plakater, oppgaver til 
prosedyrekonkurransene mv. 
 
1.3.2 ELSA Norges landsmøter 
ELSA Norge avholdt landsmøte i samarbeid med lokalgruppene i september 2010 i Bergen, der 
samtlige grupper var representert. Landsmøtet fungerte som et springbrett for styreperioden og 
det ble lagt planer for året. 
 
Samtlige delegater deltok på en meget vellykket presentasjon om styrevirksomhet i Schjødts 
kontorer på bryggen. Arbeid i ELSA innebærer mye arbeid i styrer, og derfor ba vi om en slik 
presentasjon. Det var spennende å få en slik presentasjon knyttet opp mot vervene, samtidig som 
det fungerte som en god bedriftspresentasjon av Schjødt. Schjødt var også representert ved 
landsmøtets bankett. På landsmøtet ble dr. Juris Jan F. Bernt valgt til ny høy beskytter for 
organisasjonen.  
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I mars avholdt ELSA Norge i samarbeid med lokalgruppene landsmøte i Tromsø. På møtet ble 
det valgt nytt styre i ELSA Norge. Styret trer i kraft 1. August 2011. På møtet deltok rundt 50 
delegater. Det var også internasjonale gjester representert, blant andre generalsekretær i ELSA 
International fra hovedkontoret i Brüssel. 
 
1.4 Samarbeid Den Norske Advokatforening og ELSA Norge 
1.4.1 Den Norske Advokatforening 
ELSA Norge har et samarbeid med Den Norske Advokatforening (DNA) om Den Nasjonale 
Prosedyrekonkurransen (NPK) der DNA blant annet er representert gjennom en dommer i 
panelet. Det er i 2011 underskrevet ny avtale med DNA. Det er en stor ære for ELSA Norge å ha 
et samarbeid med DNA; dette representerer et godt faglig stempel. ELSA Norge har også 
fremforhandlet avtaler for Den Lokale Prosedyrekonkurranse for ELSA Bergen og ELSA 
Tromsø. 
 
1.4.2 Advokatbladet 
ELSA Norge har også nå et samarbeid med Advokatbladet. Dette går blant annet ut på at de har 
presentert ELSA i bladet gjennom ELSA Norges styremedlemmer. Videre er deltakerlagene i 
Den Nasjonale Prosedyrekonkurransen presentert i det siste bladet i høstsemesteret. 
Advokatbladet hadde en journalist tilstede under hele NPK og på banketten. NPK ble i 
februarutgaven dekket på hele Advokatbladets forside, i tillegg til fire sider i bladet. Link til denne 
utgaven er http://bit.ly/gkTmga. Konkurransen er også dekket i en bildeserie på bladets 
hjemmeside. Link til Advokatbladets bildegalleri med bildeserien er 
http://advokatbladet.no/Bilde-Galleri/Prosedyrekonkurranse-i-Bergen-2011/ 
ELSA Norge har også artikkel om ELSA Norges studietur til Brüssel og Luxembourg i 
Advokatbladet i maiutgaven. 
 
1.5 Representasjon 
ELSA Norge har vært representert på ELSA International Council Meeting i Alanya og i Poznan. 
ELSA Norge har også en artikkel om studietur til Cuba til i ELSA Internationals 
medlemsmagasin Synergy. Dette bladet når ut til alle medlemsgruppene i organisasjonen.  
 
1.6 Arbeidsområder 
1.6.1. Seminars and Conferences (S&C) 
1.6.1.1 International Focus Programme of ELSA 
ELSA Internationals hovedfokus for inneværende styreperiode, samt de neste to årene er 
helserett. ELSA Norge har dermed hatt som mål å gjennomføre arrangementer med dette temaet. 
Det er blitt arrangert en forelesning i helserett, med temaet ”myndighetenes kompetanse til tvang 
innenfor psykisk helsevern” i Tromsø. I august arrangeres det studietur til India med ELSA 
Bergen med helserett som tema. 
  
1.6.1.2 Studietur til Brüssel og Luxembourg 
Tradisjonen tro arrangerte ELSA Norge i samarbeid med lokalgruppene studietur til Brüssel og 
Luxembourg i mars. 
  
1.6.1.3 Studietur til New York i samarbeid med ELSA Sverige 
ELSA Norge arrangerer studietur til New York i samarbeid med ELSA Sverige. Det er til 
sammen 20 studenter som reiser; 10 studenter fra Sverige og 10 studenter fra Norge. Det har 

http://bit.ly/gkTmga
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vært stor oppslutning rundt turen, som arrangeres 28. August til 4. September. Studieturen vil ha 
et variert program med besøk hos Department of Justice, The UN Building, The Supreme Court 
og NYU. I tillegg vil turen inneholde en dagstur til Washington D.C. og Det hvite hus. Det blir 
også bedriftsbesøk hos Kilpatrick Townsend 
  
1.6.2 Student Trainee Exchange Programme (STEP) 
Landsstyrets oppgave er her overordnet, og det er tett kontakt med de lokale gruppene. ELSA 
Norge har sendt en student fra Universitetet i Oslo til Dusseldorf. I juli reiser en student fra 
Universitetet i Tromsø til Tyrkia. Forøvrig har antallet søknader fra norske studenter som vil ut i 
Europa tatt seg opp stort. STEP Bergen har inngått et samarbeid med Det Juridiske Fakultet i 
Bergen. Dette førte til opprettelse av en traineetilling høsten 2011.  
 
1.6.3 Academic Activities (AA) - Den Nasjonale Prosedyrekonkurranse 
(NPK) 
ELSA Norge har vært så heldige å ha inngått avtale med Schjødt om NPK. Dette har blant annet 
innebært at Schjødt ved Åsmund Pettersen Øvsthus har skrevet oppgaven. I dommerpanelet 
deltok Cato Schiøtz som representant. Schjødt ble tilbudt en 90 minutters presentasjon for 
studentene ved Det juridiske fakultet i Bergen, men dette tilbudet ble ikke gjennomført. 
 
Gjennomføring av finalen ble gjort i auditorium 1 på Dragefjellet. Arrangementet ble 
markedsført gjennom flyers, plakater, beskjed i auditoria på de ulike studieårene, kunngjøring på 
studentmail og min side, ”event” og beskjeder på Facebook. I tillegg til denne markedsføringen 
hadde ELSA Norge stand med kaffe og utdeling av flyers på morgenen på arrangementsdagen til 
studentene. 
 
Dommerpanelet besto, i tillegg til Cato Schiøtz, av Høyesterettsdommer Karin Bruzelius og leder 
for Den Norske Advokatforening Berit Reiss – Andersen. Kvaliteten på dette dommerpanelet 
viser virkelig hvilken høy faglig kvalitet arrangementets anses å ha. 
 
Tilstede under arrangementet var rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, høy 
beskytter for ELSA Norge dr. Juris Jan Fridthjof Bernt, tidligere høy beskytter dr. Juris Kai 
Krüger. 
 
Det var godt oppmøte blant studentene. Foruten ELSA Norge var også ELSA Bergen og ELSA 
Tromsø representert ved arrangementet. 
 
Arrangementet er presentert med artikkel i stud. Jur, Injuria, elsa.no, og Bloc. Som nevnt over er 
arrangementet godt dekket i Advokatbladet. 
 
1.6.4 ELSA Norges medlemsblad bloc  
Årets bloc har kontraktsrett som tema. Bladet ble overlevert Schjødt på møtet den 27. Mai. I 
bladet er det en artikkel med innføring i kontraktsretten av Dr. Juris Kai Krüger. Kirsten Olssøn 
Østby – Deglum i Schjødt har skrevet artikkel med tittel ”Leietakers stilling ved salg, 
tvangsrealisasjon og konkurs”. Partner i advokatfirmaet Bugge, Arentz – Hansen og Rasmussen 
(BA-HR) har også bidratt med en artikkel med tittel ”Direktekrav i kontraktsretten – noen 
hovedtrekk”. I tillegg til dette er det også artikler om ELSAs aktiviteter.  
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2.0 ELSA Bergen 
Det er nå inngått et nytt samarbeid mellom ELSA Bergen og Juristforeningen om 
Arbeidslivsdagen i Bergen. Dette innebærer blant annet at nestleder i styret blir valgt på ELSA 
Bergens generalforsamling, og er samtidig medlem av styret i ELSA Bergen. Slik vil ELSA 
Bergens interesser ivaretas i samarbeidet. 
  
Den nye avtalen innebærer at Schjødt får A – pakke på dagen. 
  
I høst ble det i samarbeid med Schjødt arrangert Schjødt – dagen. Arrangementet innebar stand i 
vrimlearealet med representanter fra Schjødt, i tillegg til foredrag for de ulike studieårene i 
auditorium 1. På standen var det muligheter for å levere CV og det ble gjennomført 
intervjurunder på bakgrunn av standen. På kvelden ble det gjennomført bedriftsbesøk i Schjødts 
kontorer. 
 
2.1 S&C 
2.1.1 Studieturer 
ELSA Bergen har over mange år opparbeidet begrepet ”den store studieturen” som går til et sted 
utenfor Europa. ”Den store studieturen” er godt kjent blant studentene. I august gikk turen til 
Cuba med menneskerettighet som tema. 
  
I august 2011 går turen til India med tema ”helserett”. Billettsalget foregikk rundt påsketider, med 
stor oppslutning og loddtrekning. 
  
I januar arrangerte ELSA Bergen studietur til Krakow med temaet ”Polens utvikling etter EU – 
medlemskap i 2004”. Denne turen ble arrangert i samarbeid med studenter fra ELSA Polen. 
  
Det var også en gruppe med studenter som arrangerte studietur til Paris og Strasbourg. 
  
2.1.2 Seminarer og foredrag 
I mars gjennomførte seminargruppen et heldagsseminar med temaet ”menneskerettigheter i 
kampen mot terror”. Foredragsholderne var Thomas Blom (PST), Ingvild Bruce (Økokrim), 
Rose van der Hilst (UiO) og Lars F. Svendsen (UiB). 
  
ELSA Bergen samarbeidet med Juridisk Student Utvalg (JSU) om et foredrag med Alan 
Dershowits med temaet ”Israel and the public international law”. 
  
Det er gjennom semesteret arrangert pensumrelaterte foredrag for de ulike studieår.  
 
2.2 AA 
2.2.1 Den lokale prosedyrekonkurransen. 
I Bergen; en skriftlig innledningsrunde, muntlig semifinale og finale. 
I semifinalen var dommerne tingrettsdommer Knut Hvidsten, stipendiat Knut Einar Skodvin og 
advokat Pål Heldal. I finalen var dommerne advokat Svein-Dag Karlstad, statsadvokat Arild Oma 
og professor emeritus Kai Krüger. 
 
I forbindelse med prosedyrekonkurransen ble det holdt prosedyrekurs. 
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2.2.2 Utvekslingsstudentene 
AA har jevnlige aktiviteter for utvekslingsstudentene. 
  
2.2.3 STEP 
Fokuset for denne undergruppen har i høst vært kontakt med bedrifter for å promotere STEP og 
jobbe mot å inngå avtaler om traineestillinger for studenter i ELSA- nettverket i Europa. Fokuset 
på vårsemesteret har vært å markedsføre jobbene i nettverket til studentene.  
 
STEP Bergen har nå et samarbeid med Det Juridiske Fakultet i Bergen om en vitenskapelig 
stilling. Studenten som har fått  stillingen skal skrive en avhandling med valgfritt tema. I perioden 
August- September vil en student fra Tyskland være i Bergen på dette traineeoppholdet.  På 
stillingen var det 40 søkere. 
 
I mars gjennomførte STEP – gruppen sommerjobbforum. Dette var en presentasjon for 
studentene der sommerjobbene ble presentert av STEP – gruppen. I tillegg var blant andre 
Schjødt representert for å snakke om viktigheten av internasjonal erfaring i arbeidslivet. Dette er 
et arrangement som er blitt gjennomført årlig de to siste årene, og er nå ansett å være et av ELSA 
Bergens faste arrangementer. 
 
 
3.0 ELSA Oslo 
 
3.1 S&C 
I starten av semesteret ble den årlige studieturen til Kina arrangert. Årets tema var kinesisk kultur 
og rettssystem.  
 
ELSA Oslo jobber tett med Schjødt om forelesninger og manuduksjoner. Tilbakemeldingene fra 
studentene har vært gode, og det verdsettes at forelesningene er relatert til pensum. 
Forelesningene er et godt supplement til studentene for det Universitetet tilbyr. Ut over 
forelesningene med Schjødt er det blitt holdt forelesninger innen blant annet strafferett, 
skriveteknikk, folkerett, ex.fac. og datakriminalitet. 
 
Se ellers semesterplanen for samarbeidet mellom Schjødt og ELSA Oslo om forelesninger.  
 
3.2 AA 
Undergruppen AA har jevnlige arrangementer for utvekslingsstudentene. 
 
3.3 STEP 
Høstsemesteret har som normalt gått med til å kontakte juridiske arbeidssteder med henblikk på å 
skaffe traineeplasser. Gjennom vårsemesteret har profilering overfor studentene stått i fokus. 
STEP Oslo har vært i kontakt med Juristdomänen i Stockholm om et mulig samarbeid. I tillegg 
ble en student sendt på traineeopphold til Tyskland i mars 2011. 
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4.0 ELSA Tromsø 
 
4.1 S&C 
I samarbeid med Stine Sofies Stiftelse ble det arrangert foredrag om barns rettigheter. I 
forbindelse med prosedyrekonkurransen er det blitt arrangert prosedyrekurs. 
 
4.2 AA  
4.2.1 Utvekslingsstudentene 
ELSA Tromsø arrangerer jevnlig aktiviteter for utvekslingsstudentene. 
 
4.2.2 Den lokale prosedyrekonkurranse; rundene er i Tromsø muntlige.  
I finalen var dommerne Høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, Høyesterettsdommer Aage 
Thor Falkanger og førstestatsadvokat Ole B. Sæverud. 
  
4.2.3 Arbeidslivsdagen 
Den 17. Mars ble det avholdt arbeidslivsdag i regi av ELSA Tromsø på Universitetet. Schjødt har 
her A – pakke. 
 
4.3 STEP 
Fokuset har her vært å kontakte bedrifter for aktuelle traineestillinger, slik som i de andre 
lokalgruppene. STEP- Tromsø skal i august sende en student på traineeopphold i Tyrkia i regi av 
ELSA Norge. 


