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NORGE

FORORD
Det er en glede å presentere årsrapporten for ELSA Norge 2011/2012. Årsrapporten skal gi et bilde av hva som
har foregått i ELSA Norge og våre lokalgrupper i denne styreperioden, og bygger i stor grad på rapportering
fra lokalgruppene.
ELSA Norge er med sine tre lokalgrupper medlem av den internasjonale organisasjonen The European Law
Students' Association (ELSA). ELSA er verdens største uavhengige, non-profit og upolitiske organisasjon
drevet av og for jusstudenter og unge jurister. ELSAs medlemsmasse består av ca 35 000 studenter med
internasjonalt engasjement. ELSA opererer primært gjennom aktiviteter i lokalgruppene som befinner seg på
over 200 fakulteter i ca 40 europeiske land.
ELSAs visjon er "A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity". Et av
ELSAs sentrale formål er å bidra til den juridiske utdanning både faglig og sosialt. Dette gjør vi gjennom å
arrangere prosedyrekonkurranser, studieturer, seminarer, foredrag og forskningsgrupper. Det er videre et
sentralt mål innen ELSA å skape bevissthet om menneskerettigheter gjennom våre aktiviteter. Dessuten legger
ELSA til rette for internasjonal utveksling og erfaring gjennom traineeprogrammet STEP.
Det som skiller ELSA fra andre studentorganisasjoner i Norge er først og fremst at vi er del av et stort
internasjonalt nettverk og setter fokus på internasjonale tema gjennom våre aktiviteter. Dessuten bidrar vi til
inkludering av internasjonale studenter på fakultetene gjennom arrangering av internasjonal fadderuke og
andre aktiviteter.
Det som har preget styreperioden i ELSA Norge 2011/2012 er først og fremst strategisk planlegging hvilket
munnet ut i vedtagelsen av Strategisk Plan 2012-2015 (SP'15) på landsmøtet våren 2012. Planen finner dere på
de siste sidene av årsrapporten. Det vi ønsker å oppnå med SP'15 er at ELSA Norge i enda større grad enn
tidligere skal nyttiggjøre seg av og bidra til det fantastiske internasjonale nettverket vi er en del av. Dette vil
også gi ELSA en enda sterkere og tydeligere internasjonal profil blant norske studenter. SP'15 finner dere
vedlagt denne årsrapporten.
Under arbeidet med strategisk planlegging har ELSA Norges aktivitetsnivå utviklet seg i positiv retning både
med videreføring av faste arrangementer og utvikling av nye vellykkede arrangementer som dere kan lese mer
om i årsrapporten.
Vi vil benytte anledningen til å takke for all støtte vi får, både faglig og økonomisk. Samarbeidspartnere, høye
beskyttere, sponsorer og andre bidragsytere muliggjør et høyt aktivitetsnivå, som igjen gir landets jusstudenter
en innholdsrik studietid.
Vi vil også takke alle studenter som engasjerer seg på ulike nivåer i organisasjonen!

Bergen, juni 2012,
Helene Frich Hanøy
President, ELSA Norge 2011/2012
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KORT OM ELSA
The European Law Students’ Association (ELSA) er en uavhengig, ikke-politisk organisasjon
for jusstudenter over hele Europa. Organisasjonen er representert ved mer enn 200 juridiske
fakulteter i til sammen 36 europeiske land, og har over 30.000 medlemmer.
ELSA sin visjon er å bidra til “a just world in which there is respect for human dignity and
cultural diversity”. ELSA har derfor faglige aktiviteter både på lokalt, nasjonalt og
internasjonalt nivå for å bidra til juridisk utdanning, gjensidig forståelse og for å fremme jusstudentenes og
unge juristers sosiale ansvar.

Struktur
ELSA Norge består av tre lokalgrupper; en gruppe ved hvert av de tre juridiske fakultetene i
henholdsvis Oslo, Bergen og Tromsø, og alle som er registrert som student ved et av disse
fakultetene er medlemmer av ELSA Norge. I tillegg har ELSA Norge et styre; Landsstyret.
Landsstyret er bindeleddet mellom de lokale gruppene i Norge og det internasjonale styret i
ELSA. De syv styremedlemmene blir valgt av Landsmøtet, ELSA Norges generalforsamling
og høyeste organ. Landsstyret velges for ett år, og har ansvaret for den daglige driften av
organisasjonen.

ELSA	
  International,	
  Drift:	
  
International	
  Board	
  	
  
Høyeste	
  organ:International	
  Council	
  
Meeting	
  

ELSA	
  Norge	
  Drift:Landsstyret	
  	
  
Høyeste	
  organ:	
  Landsmøtet	
  

ELSA	
  Bergen	
  
Høyeste	
  organ:	
  Generalforsamling	
  

ELSA	
  Oslo	
  	
  
Høyeste	
  organ:	
  Generalforsamling	
  

ELSA	
  Tromsø	
  
Høyeste	
  organ:	
  Generalforsamling	
  

ELSA Norge har ca 6300 medlemmer totalt. Disse er fordelt med henholdsvis 1500 i Bergen, 3400 i Oslo og
500 i Tromsø. Av disse er om lag 80 i Bergen, 70 i Oslo og 30 i Tromsø aktive medlemmer, det vil si
medlemmer som er med å arrangere aktiviteter eller deltar i den daglige driften av organisasjonen. Det fremgår
av tabellene under hvor mange studenter som er aktive i ELSA i den forstand at de deltar i aktivitetene, men
disse er ikke regnet med blant de aktive medlemmene.

Hovedsamarbeidspartner:
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Drift
ELSA Norges daglige drift som studentorganisasjon består i å organisere jobbutveksling
innen Europa, arrangere seminarer og konferanser i Norge og utlandet, studieturer til
fakulteter og rettsinstanser i utlandet, samt å assistere utenlandsstudenter som kommer til
Norge og følge opp de internasjonale studentene som studerer ved juridiske fakulteter i Norge.
I Oslo og Bergen er det ELSA som arrangerer fadderuken for internasjonale studenter ved juridisk fakultet.
Alle studenter ved de juridiske fakulteter er medlemmer i ELSA og får tilgang til en rekke
aktiviteter i hele Europa. For tiden er ELSA en organisasjon i vekst der flere og flere studenter
i Norge finner det lærerikt å være aktiv i ELSA.
Alt arbeidet skjer på frivillig basis og det bidrar i stor grad til å skape et bedre studiemiljø ved samtlige
fakultet i tillegg til å virke som et bindeledd mellom studentene på de tre fakultetene.

Tillitsvalgte i ELSA Norge

ELSA Norge
Elise Cristiansen, STEP-ansvarlig
Tone Marit Frøland Hagen, S&C-ansvarlig
Martine Kolberg, AA-ansvarlig
Jarle Langeland, Økonomiansvarlig
Elise Andreassen, Markedsføringsansvarlig
Caroline Natland, Generalsekretær
Helene Frich Hanøy, President
Ingrid Abildgaard, Director for NPK
Charlotte-Renée Ulstad Karlsen, Director for Joint Nordic Study Visit
Jarle Strømsnes, Director for Corporate Relations
ELSA Oslo
Maren Lome, STEP-ansvarlig
Armin Khoshnewiszadeh, S&C-ansvarlig
Olav Vogt Engeland, AA-ansvarlig
Tom Egeland, Økonomiansvarlig
Dina Camilla Schei Brask, Markedsføringsansvarlig
Magnus Viddal, Generalsekretær
Sun Sand, President

Hovedsamarbeidspartner:
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ELSA Bergen
Silje Nestavoll, STEP-ansvarlig
Silje Tuft, S&C-ansvarlig
Oda Linneberg Uggen, AA-ansvarlig
Jarle Strømsnes, Økonomiansvarlig
Martina Uksanovic, Markedsføringsansvarlig
Charlotte-Renée Ulstad Karlsen, Generalsekretær
Terese Kringlebotten, President
Ida Blomquist, Director for Arbeidslivsdagen
Karen Kavli Setnes

ELSA Tromsø
Carina Grindvold, STEP-ansvarlig
Maiken Wickstrøm, S&C-ansvarlig
Kristian Rytter, AA-ansvarlig
Tor-Børge Bendiksen, Økonomiansvarlig
Marte Vik, Markedsføringsansvarlig
Signe Govasmark, Generalsekretær
Nina Thommesen, President

Hovedsamarbeidspartner:
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AKTIVITETER I PERIODEN

Utadrettede aktiviteter

ELSA Norge:
Arrangement:
Felles studietur til New York
Finale Den Nasjonale
Prosedyrekonkurranse
Felles studietur til Brussel og
Luxemburg

Dato:
3-10.1.12
20.1.12

Antall deltakere:
10
120

Markedsføring:
Facebook
Facebook, plakater, flyers, fronter

6-12.2.12

21

Facebook, plakater, flyers

ELSA Norge har i år videreført de faste aktivitetene NPK og Studietur til Brussel og Luxembourg. I tillegg har
vi arrangert felles studietur til New York. Sistnevnte skulle egentlig vært gjennomført sammen med ELSA
Sverige i august 2012, men ble avlyst på grunn av orkan. Takket være en målrettet Director for Joint Nordic
Study Visit, Charlotte-Renée Karlsen, ble turen likevel gjennomført i januar 2012, men da kun for norske
studenter.
Medlemsmagasinet Bloc
ELSA Norge utgir medlemsmagasinet Bloc årlig. Temaet for årets utgave er Jus og jurister i et globalt
samfunn. Med dette ønsker vi å tydeliggjøre ELSA som den internasjonalt rettede organisasjonen vi er.
Medlemsmagasinet utdeles til studenter på de tre fakultetene, i tillegg publiseres det i nettutgave for første
gang i år. Bloc er beklageligvis ikke publisert enda, og styret tar selvkritikk på betydelige forsinkelser her.
ELSA for Children Legal Research Group
ELSA har i vår lansert et nytt prosjekt i samarbeid med Europarådet: ELSA for Children Legal Research
Group (EfC). Formålet med prosjektet er å kartlegge og analysere hvordan barn beskyttes mot vold og
mishandling i de forskjellige europeiske landene. EfC inngår i en lang rekke prosjekter fra ELSAs side der
jusstudenter fra hele Europa bidrar med komparative studier av implementeringen av internasjonale
konvensjoner og instrumenter på land-nivå.
ELSA Norge deltar i prosjektet med en forskningsgruppe bestående av ti studenter, mentor Thea Totland og
nasjonal koordinator Olav Vogt Engeland. Prosjektet er nå i oppstartsfasen og skal fortsette inn i neste
styreperiode. Mer informasjon om EfC ligger på ELSA Internationals hjemmesider.
Vi er stolte over å kunne bidra til internasjonale forskningsprosjekter for å fremme vern av barns rettigheter.

Hovedsamarbeidspartner:
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ELSA Bergen:
Arrangement:

Dato:

Informasjonsmøte
ELSA-pils
ELSA-pils
Bedriftsbesøk Schjødt

23.8.11
24.08.11
28.09.11
25.10.11

Antall
deltakere:
30
60
25
30

Markedsføring:

ELSA-dagen
Semifinale
prosedyrekonkurransen
Prosedyrekurs Schjødt
ELSA-pils
White House Party
Finale prosedyrekonkurransen
Bankett prosedyrekonkurransen
Filmkveld
Studietur – Amsterdam & Haag
Mentor-weekend
Heldagseminar - Juss og etikk i
internasjonale relasjoner
Quiz
Sommerjobbforum
ELSA-fest
”Utenfor EU til Dovre faller?” –
debattmøte i samarbeid med UD
Arbeidslivsdagen
ELSAs stiftelsesdag, åpent
kontor
Joint Study Visit til London
Erik Fosse – Erfaringer fra Gaza
Avskjedsfest for int. studenter

1.11.11
3.11.11

80
250

14.11.11
22.11.11
17.11.11
25.11.11
25.11.11
30.11.11
23-27.1.12
3-5.12
21.3.12

200
30
60
150
35
30
20
36
50

Facebook, plakater, flyers
Facebook
Facebook
Facebook, plakater, flyers, programblad

22.3.12
27-28.3.12
28.3.12
25.4.12

45
80
70
380

Facebook
Facebook, e-post og plakater
Facebook, plakater
Facebook, plakater, flyers

3.5.12
4.5.12

200
60

Facebook, plakater, flyers, programblad
Facebook, e-post og plakater

9-13.5.12
15.5.12
19.5.12

29
60
50

Facebook, plakater, flyers
Facebook, plakater, flyers
Facebook

Facebook, plakater, flyers
Facebook, plakater, flyers
Facebook
Facebook, plakater, flyers, informasjon i
pausen på forelesning
Facebook, plakater, flyers
Facebook, plakater, flyers

Facebook
Facebook, plakater, flyers
Facebook, plakater
Facebook, plakater, flyers

ELSA Bergen har i år videreført mange av de gode aktivitetene fra tidligere år i tillegg til å utvilke nye
arrangementer. Lokalgruppen skiller seg fra de andre ved at der et mye fokus på og stor interesse for
studieturer. I år har det blitt arrangert tre studieturer i tillegg til turene som ligger under ELSA Norges
koordinering. I tillegg har ELSA Bergen planlagt studietur til Brasil som går av stabelen i høst. En av
studieturene har i år blitt avholdt i samarbeid med ELSA Köln og ELSA Graz. Det er første gang på mange år
at en lokalgruppe i ELSA Norge drar på studietur sammen med lokalgrupper fra andre land enn Norge. Dette
ser vi på som svært positivt, og det bidrar til å styrke ELSA sin internasjonale profil overfor studentene.
En annen gledelig utvikling i ELSA Bergen er at lokalgruppen igjen er kommet inn som medarrangør av
Arbeidslivsdagen i Bergen sammen med Juristforeningen. Det er svært positivt at studentorganisasjonene på
fakultetet kan samarbeide om et så viktig arrangement. Samarbeidet sikrer videre ELSAs
hovedsamarbeidspartner gratis A-pakke på arrangementet.
Hovedsamarbeidspartner:
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For øvrig har ELSA Bergen i år hatt en aktiv Seminar- og foredragsgruppe som har arrangert både
heldagsseminar og to foredrag/debatter om aktuelle tema. Den ene debatten med utenriksminister Jonas Gahr
Støre i panelet, "Utenfor EU til Dovre faller?", var et samarbeidsprosjekt mellom ELSA Bergen, Refleks (UD)
og Studentersamfunnet i Bergen. Vi setter stor pris på å få samarbeide med så velrennomerte aktører som de
ovennevnte. Dette bidrar til å synliggjøre ELSA for et bredere publikum og må anses som et kvalitetsstempel
på vår virksomhet.

Hovedsamarbeidspartner:
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ELSA Tromsø:
Arrangement:
1. omgang prosedyrekonkurranse
”Prosedyreteknikk” – forelesning
med Schjødt
Rekrutteringslunsj
Quiz
Semifinale prosedyrekonkurranse
”Endring av arveloven og
menerstatning” med Inge
Unneberg
Finale Prosedyrekonkurranse
Metode – forelesning
Forvaltningsrett – forelesning
Minglefest Arbeidslivsdagen
Nordisk Prosedyrekonkurranse
Arbeidslivsdagen
”Ensartethet og Dynamikk i
EØS” med Per Christiansen
”Å skrive juss til eksamen” med
Morten Walløe Tvedt
”Å skrive analyse til eksamen”
med Morten Walløe Tvedt
Quiz

Dato:
16.9.11
19.9.11

Antall deltakere:
60
115

Markedsføring:
Facebook, plakater, fronter
Facebook, plakater, fronter

21.9.11
29.9.11
7.10.11
18.10.11

70
30
55
110

Facebook, plakater, fronter
Facebook, plakater, fronter
Facebook, plakater, fronter,
Facebook, plakater, fronter

28.11.11
29.11.11
29.11.11
16.2.12
7.1-10.6.12
16.2.12
18.1.12

155
50
55
150
7
200
30

6.3.12

50

Facebook, plakater, programblad
Facebook, plakater, fronter
Facebook, plakater, fronter
Facebook, plakater, programblad
Facebook, plakater
Facebook, plakater, programblad
Facebook, plakater, servering på
arrangementet
Facebook, plakater, servering

6.3.12

50

Facebook, plakater, servering

2.2.12

43

Facebook, plakater, fronter

ELSA Tromsø er den eneste studentorganisasjonen vet Det juridiske fakultet i Tromsø som arrangerer faglige
arrangementer som et positivt bidrag til jusstudiene. Dette har sammenheng med at Juristforeningen i Tromsø
hovedsakelig arrangerer sosiale aktiviteter. Denne "arbeidsfordelingen" har lenge medført at ELSA Tromsø
ikke har avholdt så mange sosiale arrangementer. Dette har imidlertid endret seg det siste året ettersom man
har innsett at hele lokalgruppen gagner på å også kunne tilby medlemmer sosiale aktiviteter også. Et direkte
resultat av dette er at ELSA Tromsø flere ganger det siste året har arrangert Quizer el.l.
Vi vil også fremheve at ELSA Tromsø i samarbeid med advokat (H) Gunnar Nerdrum i år har vært
koordinatorer for Club Tromsøs deltagelse i Nordisk Prosedyrekonkurranse. Tidligere har fakultetet organisert
dette, men som følge av nedskjæringer ble Club Tromsøs deltagelse innstilt. Takket være ELSA Tromsøs
engasjement og harde arbeid har deltagelsen i år blitt gjenopptatt. Det er svært positivt at ELSA kan bidra til
fakultetets studentmiljø på denne måten.

Hovedsamarbeidspartner:
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ELSA Oslo:
Arrangement:

Dato:

Buddy-Week for
utvekslingsstudentene
Pizza-kveld
Introduksjonsforelesning til 1.
avdeling med Schjødt
”Å skrive jus til eksamen” med
Morten Walløe Tvedt”
ELSA vors
Tur til Eidsvoll + Oktoberfest
Kapitalflukt fra u-land – har advokater
en rolle? Foredrag med UD
Omvisning ved Nobels Fredssenter
The Exchange Night
”Offentligrettslig metode” med Morten
Walløe Tvedt
Hyttetur
Fadderuke

15-20.8.11

Antall
deltakere:
150

26.8.11
15.9.11

130
40

Facebook, flyers, gjennom
fakultetet
Facebook, flyers, plakater, e-post
Facebook, flyers, plakater, e-post

27.9.11

200

Facebook, flyers, plakater, e-post

22.9.11
8.10.11
17.10.11

50
40
5

Facebook, flyers,plakater, e-post
Facebook, flyers, plakater, e-post
Facebook, flyers, plakater, e-post

25.10.11
8.11.11
24.11.11

30
100
45

Facebook, flyers, plakater, e-post
Facebook, flyers, plakater, e-post
Facebook, flyers, plakater

3.12.11
10-13.1.12

11
70

Omvisning på Stortinget
Introduksjonsforelesning for 1.
avdeling med Schjødt
Lunsjseminar EØS-rett hos Schjødt
Love 'n' Law

21.1.12
31.1.12

30
40

2.2.12
16.2.12

50
200

Hyttetur
”Metode i statsrett, folkerett og
forvaltningsrett” med Morten Walløe
Tvedt
Lunsjseminar selskapsrett hos Schjødt
Cruise til København
”FN: Fred, sikkerhet og
menneskerettigheter” med FNSambandet
Manuduksjon selskapsrett med Schjødt
Manuduksjon obligasjonsrett med
Schjødt
Manuduksjon sivilprosess med Schjødt
Manuduksjon EØS-rett med Schjødt
17. mai - frokost
Manuduksjon fast eiendom med
Schjødt

17-19.2.12
12.3.12

31
60

Facebook, flyers, plakater
Facebook, flyers, plakater, gjennom
fakultetet
Facebook, flyers, plakater
Facebook, flyers,
informasjonsmøte, e-post
Facebook, flyers, plakater, e-post
Facebook, flyers, plakater, e-post,
stand i kantina
Facebook, flyers, plakater, e-post
Facebook, flyers, plakater

15.3.12
13-15.4.12
17.4.12

36
20
15

Facebook, flyers, plakater
Facebook, flyers, plakater
Facebook, flyers, plakater

7.5.12
9.5.12

40
90

Facebook, flyers, plakater
Facebook, flyers, plakater

10.5.12
15.5.12
17.5.12
29.5.12

40
70
25
100

Facebook, flyers, plakater
Facebook, flyers, plakater
Facebook, flyers, plakater
Facebook, flyers, plakater

Hovedsamarbeidspartner:
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Året 2011/2012 har vært et svært innholdsrikt år for ELSA Oslo, da det har funnet sted en vesentlig utvikling i
lokalgruppens aktiviteter.
Aktivitetsnivået var noe lavere enn normalt i høstsemesteret ettersom man her brukte en del tid og ressurser på
strategi og definering av hva ELSA Oslo ønsker å være for studentene. I løpet av året har lokalgruppen kréert
nye aktiviteter som Utvekslingskvelden og Love 'n Law (sosialt i tilknytning til valentinsdagen). Ikke minst
må vi nevne lunsjseminarene, arrangert i samarbeid med vår hovedsamarbeidspartner Schjødt, som har vært en
stor suksess.
I tillegg til de nye aktivitetene har ELSA Oslo videreført tradisjonen med å arrangere studietur og
manduksjoner før eksamen, mange av disse er også holdt i samarbeid med Schjødt. Aktiviteten i ELSA Oslo
har det siste året beveget seg klart i positiv retning takket være nytenkende tillitsvalgte i styret og et dynamisk
samarbeid med Schjødt. Vi håper at utviklingen fortsetter det kommende året.
Student Trainee Exchange Programme (STEP)
STEP tilbyr ELSA-medlemmer over hele Europa muligheten til å dra på traineeopphold i utlaandet.
Traineeshipene formidles gjennom STEP Newsletter som oppdateres månedlig med et bredt tilbud av
traineeships i forskjellige land. Det er lokalgruppene i ELSA Norge som har hovedansvar for å finne
traineeships i Norge. Det er også lokalgruppenes ansvar å ta imot traineer som kommer på traineeship i
vertsbyen. Videre markedsfører lokalgruppene STEP aktivt overfor studentene og bistår dem i
søknadsprosessen.
Per 7. juni 2012 har 17 norske studenter søkt på traineeship via STEP. ELSA Norge, ved ELSA Bergen, har i
år skaffet ett traineeship ved Det juridiske fakultet i Bergen. Fakultetet har nå i flere år mottatt STEP-trainee
og har vært svært fornøyd med traineene. Fakultet skal igjen ta imot en STEP-trainee i september 2012. ELSA
Norge har videre fått tilsagn fra Advokatfirmaet Schjødt om at de ønsker STEP trainee, men dette vil ikke
gjennomføres før i neste styreperiode.

Interne møter og drift
Generelt om interne møter og drift
Landsstyret og lokalstyrene er det øverste organ i ELSA-gruppene utenom Landsmøter og
Generalforsamlinger. Hvert styre avholder styremøte ca hver annen uke. I tillegg til styremøtene avholdes det
andre møter om særskilte tema/aktiviteter og undergruppemøter. På våren avholdes også transition med
sittende og påtroppende styre for å gi det påtroppende styre opplæring i vervet og innføring i organisasjonens
drift og prosjekter før det trer i kraft på sensommeren.
Ettersom landsstyret består av studenter som bor i ulike deler av landet avholdes de fleste styremøter på
Skype. For å få til et godt samarbeid har vi i tillegg valgt å avholde flere møtehelger i løpet av året, hvor hele
styret har vært samlet i enten Oslo eller Bergen. Dette medfører naturligvis at driftskostnadene i landsstyret er
høyere enn i lokalstyrene som følge av reising.
Under følger en oversikt over vedtektsfestede møter (statutory meetings). Ettersom ELSA er en stor
organisasjon, spredt over store geografiske områder er ikke disse møtene bare viktig for å fatte vedtak om
organisasjonens drift og utvikling. De spiller også en sentral rolle i forhold til inkludering av
Hovedsamarbeidspartner:
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enkeltmedlemmer, lokalgrupper og nasjonalgrupper i organisasjonen. Dessuten brukes tiden under møtene
også til opplæring i organisatoriske og juridiske ferdigheter, samt informasjons- og idéutveksling.

International Council Meeting (ICM)
ICM er det høyeste organ i ELSA International. Som medlem av ELSA International er det svært viktig at
ELSA Norge er godt representert slik at vi kan delta i beslutningstagning og på andre måter være med på
utviklingen i nettverket.
ICM arrangeres to ganger i året og hvert møte varer i en uke. I høst ble ICM avholdt i Palermo, Italia, og
ELSA Norge var representert med 6 delegater. Våren 2012 ble ICM avholdt i Albufeira, Portugal. Også her
var ELSA Norge representert med 6 delegater.

Landsmøte høst 2011
Landsmøtet (LM) ble høsten 2011 avholdt i midten av september i Oslo. Høst-LM avholdes tidlig i
styreperioden slik at de nye tillitsvalgte skal få mulighet til å bli kjent tidlig i perioden og få inspirasjon og
ideer til å ta få mest mulig ut av ELSA-året. På møtet deltok ca 40 medlemmer. Under LM ble det blant annet
besluttet at organisasjonen skulle utarbeide en strategisk plan frem mot LM våren 2012 for å fremme en mer
målrettet utvikling av organisasjonen nasjonalt og lokalt.

Landsmøte vår 2012
Vår-LM ble avholdt i midten av mars i Bergen. Av hensyn til kolliderende eksamensperioder på ulike
fakulteter blir vår-LM avholdt relativt tidlig i semesteret. På vårens møte deltok ca 45 medlemmer, samt en
representant fra det internasjonale styret (International Board) og en representant for ELSA Lawyers Society.
Sentrale saker var vedtagelse av Strategisk Plan 2012-2015 (SP'15) og ikke minst valg av styre i ELSA Norge
2012/2013. SP'15 ble enstemmig vedtatt, og nytt styre ble valgt inn, med lang flere kandidater til vervene enn
tidligere år.

Hovedsamarbeidspartner:
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ELSA presenterer:

NOEN HØYDEPUNKTER FRA ÅRET SOM HAR GÅTT

Hovedsamarbeidspartner:
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Den Nasjonale Prosedyrekonkurransen
Den 20. januar 2012 avholdt ELSA Norge vårt årlige fanearrangement Den Nasjonale Prosedyrekonkurransen
(NPK). Arrangementet fant sted på Det juridiske fakultet i Bergen med påfølgende bankett på Hotell Grand
Terminus. Årets oppgave var handlet om EØS-rett og spørsmålet var om Norge brøt EØS-avtalen ved å
innføre "plain-packaging" av sigaretter. Laget fra Tromsø bestående av Blerande Thaqi og Daniel Ingebrigtsen
tok seieren med seg hjem. Av studentjuryen ble Henry Anders Cowan kåret til konkurransens beste
enkeltprosederende.
Årets dommerpanel bestod av advokat (H) Cato Schiøtz, advokat (H) og tidligere leder av Advokatforeningen
Berit Reiss-Andersen og tidligere høyesterettsdommer Karin Bruzeliuz. Det er positivt å se at tidligere
dommere stiller opp år etter år og dette gjenspeiler også den høye kvaliteten på arrangementet.
Foruten deltagerne var det ca 120 tilskuere til stede under finalen. Arrangementet ble markedsført på facebook,
plakater, flyers og ved annonsering på forelesninger og på studentportalen Miside. Antall tilskuere har
forbedringspotensial sett i sammenheng med arrangementets høye standard.
Hovedsamarbeidspartner for NPK var også i år Advokatfirmaet Schjødt som bidro med dommer,
oppgaveskrivere, veiledere og premie i tillegg til finansiell støtte. Vi verdsetter samarbeidet om NPK høyt og
håper at dette er gjensidig.
Advokatforeningen er samarbeidspartner for NPK og har bidratt med dommer til finalen i tillegg til finansiell
støtte. I tillegg dekket Advokatbladet arrangementet i 2. utgave 2012. Artikkelen kan leses på nett ved å følge
linken på nettsiden http://www.advokatbladet.no/_/Eblad-arkiv/.

Dommerpanelet og prosederende Daniel Ingebrigtsen fra Tromsø-laget
Vi er svært stolte over arrangementet som også i år ble vellykket avholdt.

Hovedsamarbeidspartner:
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Uttalt om Prosedyrekonkurransen:
"Prosedyrekonkurransen gir en mulighet til å se sammenhengen mellom teori og det praktiske rettsliv. Det kan
rett og slett gi den store aha-opplevelsen. Prosedyrekonkurransen er en øvelse i mot."
Berit Reiss-Andersen, Injuria 3. utg. 2012
"Deltakelsen i Prosedyrekonkurransen er det mest lærerike jeg har deltatt på som jusstudent, og jeg vil
oppfordre alle til å levere inn oppgave i neste runde."
Anette Pollen, vinner av prosedyrekonkurransen i Bergen 2011, Injuria 3. utg. 2012

ELSA Bergens Joint Study Visit til London
For første gang i ELSA Norge på flere år har ELSA Bergen i vår reist på Joint Study Visit. Denne gangen
sammen med ELSA Köln og ELSA Graz. Dette er et glimrende eksempel på at ELSA kan tilby noe ut over det
mange andre studentforeninger kan. Det er også et vitnsbyrd på at ELSA Norge, og våre lokalgrupper nå
beveger seg i riktig retning - Internasjonalt!
Turen var et direkte resultat av at representanter fra ELSA Norge deltok på International Council Meeting i
Palermo, høsten 2011. Vi ble kjent med representanter fra ELSA Köln, og de inviterte oss med på denne turen
til London. Studieturen hadde et tett faglig og sosialt program. I løpet av turen besøkte studentene blant annet
Supreme Court, Houses of Parliament, Barristers Chamber (Midle Temple Hall), UCL og Advokatfirmaene
Latham & Watkins og Herbert Smith.
Studieturen fant sted 9. - 13. mai og totalt 30 studenter deltok. Markedsføring foregikk via facebook, plakater
og flyers og plassene viste seg å være svært ettertraktet blant studentene i Bergen.
Arrangementet var meget vellykket, og deltakerne var svært fornøyde både med det faglige og sosiale
programmet. Alle føler de har fått mye ut av turen. Gruppen møtte ikke på vesentlige praktiske utfordringer
ettersom den var god planlagt i forkant.

Hovedsamarbeidspartner:

16

NORGE

Utvekslingskvelden i Oslo
ELSA Oslo har lansert flere nye arrangementer i løpet av perioden 2011-2012. Blant disse finner vi
Utvekslingskvelden som fant sted på Frokostkjellern i Oslo 8. november 2011. Arrangementet ble en stor
suksess som virkelig inspirerte til gjentagelse.
Formålet med arrangementet er å inspirere studenter til å dra på utveksling i tillegg til å være en sosial arena
for studenter fra hele verden. ELSA Oslo samlet studenter fra mange land og de fleste verdensdeler, enten
utenlandske studenter eller norske studenter som hadde utvekslingserfaring fra andre land. Studentene stod på
stands slik at man kunne gå rundt å spørre hvordan det er å studere på de respektive stedene. Studentene kunne
spørre om alt fra skikk og bruk i landet til hvordan fagmiljøet på universitetet er. I stedet for å lese gjennom
brosjyrer fra ulike universiteter kunne studentene spørre ut studenter som selv hadde levd og studert i landet.
Advokatene Anne Hukkelaas Gaustad og Nina Tjømøe fra vår hovedsamarbeidspartner Schjødt deltok også på
arrangementet og holdt foredrag om betydningen av internasjonal erfaring i arbeidslivet.
Ettersom ELSA Oslo arrangerer fadderuke og andre aktiviteter for internasjonale studenter har lokalgruppen
en sterk tilknytning til det internasjonale miljøet på fakultetet. Dette stiller ELSA i en unik posisjon til å
nettopp gjennomføre denne typen arrangementer. I Bergen hvor det også er mange internasjonale studenter har
fakultetet i flere år arrangert et liknende arrangement, Internasjonal dag. Vi er stolte over at ELSA kan tilby
studentene et slikt inspirerende arrangemnet i Oslo.
Et av de sentrale formålene til ELSA er å bidra til kulturelt mangfold og internasjonal utveksling.
Utvekslingskvelden er dermed et utmerket eksempel på hva ELSA står for.

Ansvarlig for Academic Activities i ELSA Oslo, Olav Vogt Engeand
Hovedsamarbeidspartner:
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Arbeidslivsdagen 2012 i Tromsø
ELSA Tromsø er fast arrangør av Arbeidslivsdagen i Tromsø og arrangerte den for 16. gang i vinter, 16.
februar 2012.
Representanter fra over 30 ulike private og offentlige arbeidsgivere møtte opp og stod på stands, holdt
bedriftspresentasjoner og intervjurunder. Blant aktørene kunne man finne Regjeringsadvokaten,
Lovavdelingen, Høyesteretts saksutrederavdeling, advokatfirmaet Schjødt, med flere. Arbeidslivsdagen ble
avsluttet med en minglefest hvor advokatene, juristene og studentene kunne møtes under uformelle
omstendigheter.
Arbeidslivsdagen er både for den som ønsker å gjøre karrierefremstøt og for de som bare ønsker et innblikk i
arbeidsdagen til en ferdigutdannet jurist. Den tiltrekker seg dermed studenter på alle årskull. Anslagsvis 200
studenter deltok på Arbeidslivsdagen og anslagsvis 150 studenter ble med på minglefesten etterpå. Dette er
svært godt oppmøte tatt i betraktning studentmassen på Det juridiske fakultet i Tromsø.
I Tromsø er Arbeidslivsdagen av spesielt stor betydning ettersom avstanden mellom Tromsø og det store
flertall av arbeidsplasser i Oslo og omegn er så stor. Det er dermed den desidert mest praktiske arena for
studentene ved fakultetet til å bli kjent med arbeidslivet og søke på jobber.
Vi er svært stolte over å være med på å gi studentene et så godt og viktig tilbud i løpet av studietiden.
I tillegg til å være et godt tilbud til studentene er Arbeidslivsdagen innbringende for ELSA Tromsø. Dette gir
dermed et godt tilskudd til lokalgruppen. Vår hovedsamarbeidspartner, Schjødt, får stå gratis på
Arbeidslivsdagene som ELSA er med å arrangere i både Tromsø og Bergen.

Hovedsamarbeidspartner:
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PROFILERING
ELSA Norge er tilstede i mange ulike kanaler for å nå studentene på fakultetene. Vi har facebooksider både
nasjonalt og for lokalgruppene. Til sammen har disse ca 2000 medlemmer eller ”likes”, og brukes hyppig til å
informere om ulike aktiviteter. Facebook oppfattes som nyttig også for å få tilbakemeldinger og for å engasjere
nye studenter som er nysgjerrige på organisasjonen.
I 2012 ble også den nye nettsiden lansert, elsa.no. Den er fremdeles i utviklingsfasen, men siden de tidligere
nettsidene var vanskelige å holde oppdatert og generelt lite hensiktsmessige valgte landsstyret å lansere den
nye siden tidlig. Styret arbeider med å utnytte mulighetene i det nye systemet bedre, og vil benytte nettsiden
aktivt fremover.
I Oslo, Tromsø og Bergen har ELSA også e-postlister, med henholdsvis 200, 140 og 358 mottagere. I Bergen
har ELSA også en underside på fakultets egen portal for studentene (Miside), med 204 studenter som
deltagere.
Plakater og løpesedler er fremdeles en viktig informasjons- og markedsføringskanal. I starten av perioden fikk
de markedsføringsansvarlige god hjelp til å forbedre utformingen av markedsføringsmateriale fra vår
hovedsamarbeidspartner Schjødt, og disse har nå et meget profesjonelt utseende. Det ble delt ut til sammen om
lag 10 000 løpesedler og hengt opp ca 500 plaktater tilsammen dette semesteret. Spesielt i Oslo er det mye
konkurranse om studentenes oppmerksomhet og tid, noe som gjør at markedsføringen har vært spesielt
intensiv her.
Loakalgruppene sender videre ut STEP Newsletter på post og e-post til interesserte 1-2 ganger i måneden.
Videre har både ELSA Oslo og ELSA Bergen et nyhetsbrev som sendes ut på e-post henholdsvis to ganger per
semester og månedlig.
For øvrig profileres ELSA overfor studentene gjennom publikasjoner som medlemsmagasinet Bloc og
gjennom fast spalte i Injuria i Bergen.

Hovedsamarbeidspartner:
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ØKONOMI
Landsstyret i ELSA Norge og lokalgruppene er selvstendige juridiske enheter med formelt adskilt økonomi.
Store deler av inntektene blir imidlertid fordelt gjennom landsstyret til lokalgruppene, og det er i siste innstans
lokalgruppene som i egenskap av delegater til landsmøtet avgjør ELSA Norges økonomiske disposisjoner.

Landsstyret
Landsstyret har hatt en stabil og forholdsvis god økonomi i perioden, med god likviditet. Inntektene er i all
hovedsak sponsorinntekter og driftsstøtte fra ett av de juridiske fakultetene. I tillegg til økonomisk støtte fra
vår hovedsamarbeidspartner Schjødt, mottar vi økonomisk støtte fra samarbeidspartner for NPK,
Advokatforeningen og sponsor, Norli. For øvrig har vi noen inntekter fra annonsesalg til Bloc. Den største
utgiftsposten er overføringer til lokalgruppene, fulgt av dekning av reisekostnader for landsstyrets medlemmer
og avgift for deltagelse på Landsmøte og ICM.
Nåværende inntektsnivå er tilstrekkelig for å opprettholde driften slik den er i dag. Budsjettet er likevel stramt,
og for å følge opp strategisk plan 2015s målsetninger er det nødvendig med økte inntekter for å finansiere
internasjonale arrangementer i Norge og økt reisevirksomhet. Internasjonalt er det fastsatt makspriser 32 Euro
per deltager per dag for hva arrangerende lokal- / nasjonalgruppe kan kreve av tilreisende. Sammen med det
relativt høye prisnivået i Norge gjør dette internasjonale arrangementer forholdsvis kostbare for oss å
arrangere.

Oslo
ELSA Oslo har også en stabil økonomisk situasjon. En fremtidig studietur til New York i august innebærer
likevel en viss risiko, siden flybillettene måtte bestilles og betales før alle plassene på turen var fylt opp. Hvor
store forpliktelser det her dreier seg om vil bli klarlagt i slutten av juni når siste frist for påmelding går ut. En
av de faste inntektspostene, støtte fra Kulturstyret i SiO har også falt bort i år, av ukjente grunner. Dette
medfører et inntektsbortfall i forhold til budsjettert på 15.000, som er dekket opp ved nedrekk i utgifter.

Bergen
Bergen har hatt noe økning i inntektene denne perioden, grunnet noe økt støtte fra fakultetet og større inntekter
fra Arbeidslivsdagen enn budsjettert. For øvrig mottar ELSA Bergen prosjektstøtte fra enkelte sponsorer og
fond til enkelte av lokalgruppen arrangementer. En utbetaling til en nært forestående studietur til Brasil på
kroner 112 000 strakk likviditeten noe, men den er nå tilbake til normalt.

Hovedsamarbeidspartner:
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STRATEGISK PLAN 2012-2015

Definisjoner
Med ”ELSA Norge” menes i dette dokument landsstyret og lokalgruppene i ELSA Norge som en enhet.
Med “landsstyret” menes styret i ELSA Norge.
Med “år” menes i dette dokumentet styreperioden fra 1. august til 31. juli.

Visjon
ELSA Norges visjon er i tråd med ELSA Internationals ”A just world in which there is respect for human
dignity and cultural diversity”.

Formål
ELSA Norges formål er å bidra til bred juridisk innsikt og fremme gjensidig forståelse og samfunnsansvar
blant jusstudenter og unge jurister.
Videre skal ELSA Norge være en arena for kommunikasjon og samarbeid mellom jusstudenter på landsbasis
og på tvers av landegrensene.

Generelle virkemidler
For å gjennomføre visjon og formål skal ELSA Norge
−
−
−
−

Gi jusstudenter muligheten til å lære om andre kulturer og rettssystemer
Bevisstgjøre jusstudenter om menneskerettigheter og juridisk etikk
Bidra til at jusstudenter blir internasjonalt orientert og faglig dyktige
Landsstyret skal bidra til god kommunikasjon mellom lokalgruppene

1. Hovedmål
Å styrke ELSAs posisjon som den eneste internasjonale organisasjonen for jusstudenter i Norge, og bedre
utnytte potensialet i det internasjonale ELSA-nettverket
Delmål:
-‐
-‐
-‐
-‐

Fra ELSA Norge stiller ett lag til prosedyrekonkurransene HRMCC eller EMC2 hvert år
ELSA Norge arrangerer faglige arrangementer på både norsk og engelsk hvert år
Minst ett IFP-arrangement i hver lokalgruppe per år
ELSA Norge arrangerer hvert år minst ett internasjonalt arrangement, jf. definisjonen i ELSA
Internationals Decision Book
Hovedsamarbeidspartner:
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-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Hver lokalgruppe skaffer minst ett STEP-traineeship per år
Minst 20 STEP-søknader fra norske studenter på nasjonal basis per år
Alle lokalgrupper skal hvert år delta på eller arrangere minst én Study Visit, jf. ELSA International
Decision Book, S&C Policies pkt7
Landsstyret og minst en representant fra hver lokalgruppe skal delta på minst ett internasjonalt møte i
ELSA per semester
Landsstyret skal holde lokalgruppene informert om ELSAs arbeid på europisk nivå, og skal legge til
rette for aktiv deltagelse

2. Hovedmål
Bygge en solid organisasjon som tar vare på og viderefører relevant informasjon og kunnskap ved
-‐
-‐
-‐

å bygge og opprettholde verktøy som gjør det mulig å holde oversikt over organisasjonens aktiviteter
og utvikling over tid.
å systematisk lagre og dokumentere nyttig informasjon og lærdom og videreføre denne ved transition.
godt samarbeid mellom landsstyret og lokalgruppene. Dette omfatter blant annet månedlige
oppdateringer innen hvert ansvarsområde og tilgjengelighet på e-post.

Landsstyrets og lokalgruppenes ansvar
-‐
-‐
-‐

Landsstyret skal holde seg oppdatert på om hoved- og delmålene er oppnådd, og lokalstyrene skal
bidra ved å gi landsstyret slik informasjon.
Landsstyret skal før hvert Landsmøte utarbeide en rapport om måloppnåelsen etter denne strategiplan,
samt fremlegge denne for Landsmøtet.
På vår LM i 2015 skal det foretas en evaluering og oppsummering av utviklingen i perioden.
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