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FORORD 
 
Ett nytt ELSA-år er forbi og det er påtide å presentere ELSA Norges årsrapport 2012-2013. Rapporten skal gi et bilde av 
hva som har skjedd i ELSA Norge dette året, og bygger i stor grad på informasjon og rapporter 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 bestå r 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.  
 
Forrige ELSA-år ble det lagt mye arbeid ned i den strategiske planen som ble vedtatt, og gjelder fra 2012 til 2015. Den 
første rapporten om oppnåelse etter denne planen ble fremlagt på landsmøtet i Oslo våren 2013. Dette året har det vært et 
stort fokus på sponsoravtaler, og avtalen med vår tidligere hovedsponsor var oppe til reforhandling. Det resulterte ikke i 
noen ny avtale, og lokalgruppene skal nå få egene sponsoravtaler. Vi i ELSA Norge er veldig fornøyde med denne 
løsningen, som gir større rom for å ta hensyn til lokale forskjeller. ELSA Bergen har også, som første lokalgruppe, inngått 
egen avtale om hovedsamarbeidspartner.  
 
ELSA Norge har også fortsatt den positive utviklingen i aktivitetsnivå, noe vi er veldig fornøyde med. Vi har fortsatt med 
en del faste aktiviteter, samt utviklet flere nye prosjekter og arrangementer. Dette kan dere lese mer om i årsrapporten. Vi 
har også hatt en endring i innmeldingsmåte i ELSA Norge. Tidligere hadde alle lokalgrupper automatisk innmelding, men 
nå prøver ELSA Oslo en ordning hvor studentene aktivt melder seg inn i organisasjonen. Vi er veldig spent på hvordan 
denne løsningen fungerer på lang sikt.  
 
Vi vil også benytte anledniningen til å takke for all samarbeid med eksterne partnere, både faglig og økonomisk. Takk til 
Advokatforeningen, høye beskyttere, sponsorer og andre bidragsytere som muliggjør et høyt aktivitetsnivå og bidrar til 
høy faglig kvalitet på arrangementene og i prosjektene til ELSA. Dere er med på å bidra til å gi landets jusstudenter en 
innholdsrik studietid full av muligheter.  
 
Vi vil også rette en stor takk til alle studenter som engasjerer seg i ELSA!  
 
Etne, juli 2013  
 
Terese Kringlebotten  
President, ELSA Norge 2012/2013  
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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 42 europeiske land, og har over 38.000 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. I Bergen og Tromsø er alle jusstudenter medlemmer, mens i Oslo må man 

aktivt melde seg inn for å bli medlem i ELSA. 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	  Interna,onal,	  Dri2:	  Interna,onal	  
Board	  	  

Høyeste	  organ:Interna,oanal	  Council	  
Mee,ng	  

ELSA	  Bergen	  

Høyeste	  organ:	  Generalforsamling	  

ELSA	  Oslo	  	  

Høyeste	  organ:	  Generalforsamling	  

ELSA	  Tromsø	  

Høyeste	  organ:	  Generalforsamling	  

ELSA	  Norge	  Dri2:Landsstyret	  	  

Høyeste	  organ:	  Landsmøtet	  



           
 

 

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 ERASMUS-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 et av målene våre er å skape et bedre studiemiljø på samtlige fakulteter og 

i tillegg virke som et bindeledd mellom studentene på de tre fakultetene.  

 

 

Tillitsvalgte i ELSA Norge 

 

ELSA	  Norge	  

 

Silje Nestavoll, STEP-ansvarlig 

Silje Tuft, S&C-ansvarlig 

Oda Linneberg Uggen, AA-ansvarlig 

Tor-Børge Bendiksen, Økonomiansvarlig 

Sun Sand, Markedsføringsansvarlig 

Signe Govasmark (Terese Kringlebotten), Generalsekretær  

Terese Kringlebotten, President 

Katharina Østergaard, Director for NPK 

Asbjørn Fagerli, Director for Alumni 

 



           
 

 

ELSA	  Oslo	  

 

Anders Vethe, STEP-ansvarlig 

Maëlle Thorheim, S&C-ansvarlig 

Olav Vogt Engeland, AA-ansvarlig 

Susanne Kirkeby Eieland, Økonomiansvarlig 

Kristine Lunde, Markedsføringsansvarlig 

Dina Camilla Schei Brask, Generalsekretær  

Armin Khoshnewiszadeh, President 

Helena Aanstad, Sosialansvarlig 

 

ELSA	  Bergen	  

 

Ingeborg Collett Bjørgan, STEP-ansvarlig 

Frida Fostvedt ,S&C-ansvarlig 

Ingrid Abildgaard, AA-ansvarlig 

Ronny Blankenberg, Økonomiansvarlig 

Elisabet Høines Totland, Markedsføringsansvarlig 

Ida Blomquist, Generalsekretær  

Alexander Wiesner Barg, President 

Karen Kavli Setnes, Director for Arbeidslivsdagen 

Elise Øraker, Social Director  

ELSA	  Tromsø	  

 

Mirjam Haug, STEP-ansvarlig 

Maren Charlotte Rydning Bø, S&C-ansvarlig 

Ingrid Solstad Andreassen, AA-ansvarlig 

Sigurd Weglo Clausen, Økonomiansvarlig 

Mads Joakimsen, Markedsføringsansvarlig 

Marte Vik, Generalsekretær  

Maiken Wickstrøm, President 

 



           
 

 

Aktiviteter	  i	  perioden	  

Utadrettede aktiviteter 

ELSA	  Norge:	  	  
 

Den Nasjonale Prosedyrekonkurransen (NPK) er et av ELSA Norges fanearrangementer, og finalen fant i år sted 

25. januar 2013. Lagene kvalifiserte seg gjennom lokale prosedyrekonkurranser arrangert på fakultetene i Oslo, 

Tromsø og Bergen. ELSA er også arrangør av den lokale runden i Bergen og Tromsø.  

 

ELSA Norge arrangerte også sin årlige felles studietur til Brussel og Luxembourg hvor studenter fra Bergen, 

Tromsø og Oslo deltok.  

 

Våren 2012 ble ELSA for Children lansert. Det var et prosjekt i samarbeid med Europarådet for å bedre barns 

rettigheter. Vi er veldig stolte av dette samarbeidet, og rapporten som research-gruppen fra Norge laget.  

 

Dette året har ELSA i forbindelse med Europarådets kampanje mot Online hate Speech lansert Legal Research 

Group på temaet Online Hate Speech. Det er et svært relevant og viktig prosjekt som ELSA Norge selvsagt 

deltar i. Vi har opprettet en egen Research-gruppe og har også fått æren å arrangere og avholde the final 

conference on Online Hate Speech som finner sted i Oslo i desember 2013.  

 

 
Jentene fra ELSA Tromsø møtte dommer i EFTA-domstolen og ELSAs høye beskytter Per Christiansen under ELSA 

Norges studietur til Brussel og Luxembourg. 



           
 

 

ELSA	  Oslo:	  	  

 

 

Arrangement Dato Antall 
deltaker

e 

Markedsføring 

Fadderuke for 
utvekslingsstudentene Høst 2012 

13.-
18.08.12 

150 Facebook, flyers, plakater (for 
å rekruttere faddere) 

A comparison between Norwegian 
and international legal theory v/ 
Morten Walløe Tvedt 

16.08.12 70 Facebook, muntlig 

Foredrag for internasjonale og 
nasjonale studenter om en 
internasjonal juridisk karriere v/ 
advokatene Henrik Nordling og 
Anne Hukkelaas Gaustad 
(Schjødt) 

17.08.12 70 Facebook 

Pizza-kveld 23.08.12 150 Facebook, muntlig 
Å skrive jus til eksamen v/Morten 
Walløe Tvedt 

27.08.12 50 Facebook, flyers, plakater 

Infomøte om ELSA 28.08.12 70 Facebook, flyers, plakater 
Metode i internasjonal rett og 
statsrett v/Morten Walløe Tvedt 

31.08.12 30 Facebook 

Metode i forvaltningsrett v/Morten 
Walløe Tvedt 

31.08.12 30 Facebook 

Introduksjonsforelesning (1 avd.) 
v/ advokatfullmektig Maren 
Müller og advokat Anders Aasland 
Kittelsen (Schjødt) 

20.09.12 30 Facebook, flyers, plakater 

Lunsjseminar i 
Menneskerettigheter: 
Ærekrenkende ytringer - forholdet 
mellom EMK art 8 og art 10 v/ 
Cato Schiøtz og advokatfullmektig 
Tone Solbakk (Schjødt) 

04.10.12 20 Facebook, flyers, plakater, i 
forelesning 

Paneldebatt om unges forhold i 
Afrika i samarbeid med 
organisasjonen Vårt Bidrag. 

22.10.12 25 Facebook, flyers, plakater 

Lunsjseminar - Økonomisk 
kriminalitet i alminnelighet og 
korrupsjon i særdeleshet v/ Cato 
Schiøtz (Schjødt) 

24.10.12 25 Facebook, flyers, plakater 

Hyttetur til Hoppeseter 24.-
25.10.13 

20 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i selskapsrett med 
Schjødt 

23.11.12 50 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i sivilprosess med 26.11.12 50 Facebook, flyers, plakater 



           
 

 

Schjødt 
Manuduksjon i folkerett med 
Schjødt 

30.11.12 50 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i EU/EØS-rett med 
Schjødt 

03.12.12 50 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i fast eiendom med 
Schjødt 

10.12.12 50 Facebook, flyers, plakater 

Fadderuke for 
utvekslingsstudentene Vår 2013 

7.-
11.01.13 

50 Facebook, flyers, plakater (for 
å rekruttere faddere) 

Omvisning på stortinget 26.01.13 25 Facebook, flyers, plakater 
Hvordan skrive teorioppgaver 
v/Morten Walløe Tvedt 

01.02.13 70 Facebook, flyers, plakater 

Metode i internasjonal og offentlig 
rett v/ Morten Walløe Tvedt 

01.02.13 70 Facebook, flyers, plakater 

Informasjonsmøte om ELSA 04.02.13 50 Facebook, flyers, plakater 
Hyttetur til Hoppeseter 22.-

24.02.13 
40 Facebook, flyers, plakater 

ELSA Day: Omvisning på Nobels 
Fredssenter 

20.03.13 20 Facebook, flyers, plakater 

Påskelunsj på ELSA-kontoret 22.03.13 20 Facebook 
Hvor god er barns rettssikkerhet? 
v/ barneadvokat Thea Totland 

04.04.13 70 Facebook, flyers, plakater, i 
forelesning 

Legal English kurs: 
Kurs 1: Writing Modern English 
Kurs 2: Drafting Contracts 
Kurs 3: Practical Negotiation in 
English 
Kurs: 4: Legal English in practice 

08.04.13, 
16.04.13, 
18.04.13, 
22.04.13 

40 i snitt Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i selskapsrett 07.05.13 40 Facebook, flyers, plakater 
Manuduksjon i folkerett med 
Schjødt 

13.05.13 40 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i fast eiendom med 
Schjødt 

14.05.13 40 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i EU/EØS-rett med 
Schjødt 

15.05.13 40 Facebook, flyers, plakater 

17. mai frokost på universitetet 17.05.13 45 Facebook, flyers, plakater 
Manuduksjon i sivilprosess med 
Schjødt 

21.05.13 40 Facebook, flyers, plakater 

ELSA Lingua - språktandem Høst 13 n/a Facebook, flyers, plakater 
 
 
 

 

ELSA Oslo har i 2012/2013 hatt fremgang på flere områder. Aktivitetsnivået har holdt seg høyt selv avtalen 

med hovedsamarbeidspartneren til ELSA Norge ikke ble fornyet i desember 2012. 

Det som har vært en nyvinning og som har hatt positiv virkning på organisasjonen er opprettelsen av et nytt 



           
 

 

styreverv. Sosialansvarlig er nå en integrert del av styret med stemmerett etter vedtektsendring på 

generalforsamling. Før opprettelsen av denne posten lå alt det sosiale arbeidet på Vice president Academic 

Activities (VP AA), noe som var uheldig for dette vervets hovedoppgaver. I år har VP AA hatt mulighet til å 

jobbe med opprettelsen av ELSA Lingua, et språktandemprosjekt og som koordinator for ELSA for Children i 

Norge samt to andre prosjekter som dessverre ikke har vært mulig å gjennomføre i år. 

En utfordring fremover blir å anskaffe sponsorer til ELSA Oslo for å ha en stabil økonomi og ikke tære for mye 

på egenkapitalen. Dette vil også være en god mulighet for å inngå faglig samarbeid med flere juridiske aktører. 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

ELSA Oslo og utvekslingsstudentene: 

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo mottar årlig mange utvekslingsstudenter. De fleste på 

bachelornivå og noen på masternivå. Ettersom ELSA som er en organisasjon som arbeider aksept og respekt for 

kulturelt mangfold har dette hvert et fokusområde for ELSA Oslo i flere år. Foregående året har ikke vært en 

unntak og etter to fadderuker for de internasjonale studentene, en i august og en i januar, har 



           
 

 

utvekslingsstudentene blitt fulgt opp gjennom deres semester i Norge gjennom forskjellige aktiviteter. Utenom 

mange uformelle sosiale sammenkomster har vi blant annet organisert to hytteturer, omvisning på Stortinget og i 

Høyesterett, 17. frokost og omvising på Nobels Fredssenter. Alle våre aktiviteter er åppe for nasjonale så vel 

som internasjonale studenter, slik at aktiviteter som nevnt over ofte blir en møteplass mellom disse to 

studentgruppene. 

 

 

 
ELSA Oslo på tur til stortinget med utvekslingsstudentene 

 

 

 
17. Maifrokost med utvekslingsstudentene. 

 

 

 

 

 

 



           
 

 

 

Legal English Kurs: 

Etter inspirasjon fra ELSA Sverige tok ELSA Oslo dette år steget or arrangerte Legal English Kurs. Dette 

innebar et kurs i juridisk engelsk over fire kursdager som hver varte tre timer. Med oss på laget fikk vi Kevin 

Harris fra Acorn English Consultants, som er en ettertraktet kursholder i både Norge og Sverige, samt DLA 

Piper. Kevin Harris holdt 3 av 4 kurs, mens DLA Piper holdt det siste. Kurset var en stor suksess og 

tilbakemeldingene var svært positive. For ELSA Oslo har dette vært en del av vår strategi for å differensiere oss 

fra andre studentorganisasjoner på fakultetet samt utvikle vår internasjonale profil.  

 

 

 

 

 



           
 

 

ELSA	  Tromsø:	  	  

 

Arrangement: Dato: Antall deltakere: Markedsføring: 
Quiz  23.08.12 30 Plakater, flyers og 

facebook 
Rekrutteringslunsj  
 

29.08.12 80 Plakater, flyers, 
facebook, 
informasjon i 
undervisning 

Kvartfinale i 
prosedyrekonkurranse
n  
 

11.09.12 50 Plakater, flyers, 
facebook, 
informasjon i 
undervisning 

Forelesning med 
Schjødt ved Emanuel 
Feinberg 
«prosedyreteknikk»  
 

14.09.12  50 Plakater, flyers og 
facebook 

Landsmøte i Tromsø  
 

13. – 16. september 
2012 

  

Forelesning ved 
Morten Walløe Tvedt 
«Å skrive juss til 
eksamen»  
 

07.09.12 50 Plakater, flyers og 
facebook 

Quiz  
 

18.10.12 30 Plakater, flyers og 
facebook 

Semifinale i 
Prosedyrekonkurranse
n  
 

02.10.12 40 Plakater, flyers, 
facebook og 
informasjon i 
undervisning 

Informasjonsmøte om 
Nordisk 
Prosedyrekonkurranse  

25.10.12 10 Plakater, flyers og 
facebook 

Den lokale Finalen i 
Prosedyrekonkurranse
n  

26.10.12 60 Plakater, flyers, 
facebook og 
informasjon i 
undervisning 

Quiz  
 

29.11.12 30 Plakater, flyers og 
facebook 

Studietur til 
Paris/Strasbourg  
 

24. januar – 1. 
februar 2013 

15 Plakater, flyers og 
facebook 

Forelesning med 
Morten Walløe Tvedt 
«å skrive teori- og 
analyseoppgaver»  
 

04.02.13 100 Plakater, flyers og 
facebook 



           
 

 

Studietur til 
Brüssel/Luxembourg  
 

4. – 10. februar 2013 7 stk fra Tromsø Plakater, flyers og 
facebook 

Arbeidslivsdagen  20.02.13 umulig å oppstille 
antall, kan være alt 
fra 100-400 

Plakater, flyers og 
facebook og 
informasjon i 
undervisning 

Minglefest 
Arbeidslivsdagen  
 

20.02.13 ca 100 Plakater, flyers og 
facebook 

Forelesning med Geir 
Lippestad 
«verdikommunikasjon
»  
 

18.03.13 380 Plakater, flyers og 
facebook og 
informasjon i 
undervisning 

Quiz  
 

23.03.13 40 Plakater, flyers og 
facebook 

Sommerjobbforum  
 

09.04.13 40 Plakater, flyers og 
facebook 

Forelesning med Jens 
Johan Hjort  «jurist og 
ordfører – potet i 
vinterland»  
 

17.04.13 30 Plakater, flyers og 
facebook 

Nordisk 
Prosedyrekonkurranse  
 

14. – 16. juni 2013 8 Plakater, flyers og 
facebook 

Studietur til New York 20. – 30. August 
2013 

15 Plakater, flyers og 
facebook 

 
 

ELSA Tromsø er den nordligste lokalgruppen i ELSA Norge og har jevnlige arrangementer hele skoleåret. 

Lokalgruppen fokuserer særlig på den lokale prosedyrekonkurransen og arbeidslivsdagene, noe de er blitt utrolig 

dyktige på og som er en viktig inntektskilde for lokalgruppen. De arrangerer også foredrag og seminarer, og har 

jevnlige quiz for studentene i samarbeid med juristforeningen i Tromsø.  

 

De største arrangementene i ELSA Tromsø: 

 

Hvert år avholder ELSA Tromsø Den Lokale Prosedyrekonkurransen. Dette er et av våre viktigste 

arrangementer, som vekker stor interesse blant studentene. Lagene fra Tromsø har markert seg i Den Nasjonale 

Prosedyrekonkurransen de siste årene. ELSA Tromsø håper og tror dette er grunnet et godt gjennomført 

arrangement., der ELSA Tromsø har gitt studentene god informasjon og veiledning. Til neste år kommer vi til å 

satse større på konkurransen. Da særlig i forhold til å øke pengepremien ytterligere og også innhente andre 



           
 

 

spennende premier. ELSA Tromsø har i år inngått enn langsiktig avtale med advokatfirmaet Hjort DA. Hjort 

DA er per i dag hovedsponsor for arrangementet og bidrar med premie til vinnerlaget. Denne avtalen har fungert 

veldig godt tidligere år, og vinnerlagene gir uttrykk for at Hjort DA leverer gode premier.  

 

 

Vinnerlaget i den lokale prosedyrekonkurransen i Tromsø.  

 

I mars avholdt ELSA Tromsø forelesning med Geir Lippestad. Dette er et av våre største arrangementer denne 

styreperioden. Hele 380 studenter deltok på forelesning. Noe vi er svært fornøyd med ettersom det kun studerer 

500 jusstudenter ved Det Juridiske Fakultet i Tromsø. Vi har fått gode tilbakemeldinger på forelesning. I 

fremtiden ønsker derfor ELSA Tromsø å avholde flere store forelesninger for studentene, der vi har hovedfokus 

på å skaffe dyktige og dagsaktuelle foredragsholdere.  

 

 

S&C-ansvarlig i ELSA Tromsø Maren Charlotte Rydning Bø og Geir Lippestad.  



           
 

 

ELSA	  Bergen:	  	  

 

Arrangement: Dato: Antall 
deltakere: 

Markedsføring: 

Informasjonsmøte om 
ELSA Bergen 

21.08.2012 100 Facebook, flyers, plakater, stand, 
annonsering på forelesninger. 

ELSA-Quiz 23.08.2012 150 Facebook, plakater. 
Den store studieturen til 
Brasil 

28.08.2012- 
10.09.2012 

20 Facebook, plakater, annonsering 
på forelesninger og stands.  

”Juss i praksis”-foredrag 
om inngåelse av leie- og 
samboerkontrakter (I 
samarbeid med 
Juristforeningen og JSU). 

07.09.2012 70 Facebook, plakater, miside og 
annonsering i forelesninger.  

Innledende runde i den 
lokale 
Prosedyrekonkurransen 

21.09.2012- 
28.09.2012 

8 lag Facebook, plakater, annonsering i 
forelesninger og på miside, 
utdeling av oppgaven i Vrimle, 
artikkel i Injuria. 

Fest for 
utvekslingselevene og 
ELSA sine aktive 
medlemmer 

27.09.2012 80 Facebook. 

Bedriftsbesøk hos Schjødt 17.10.2012 30 Facebook, plakater. 
Matkveld med 
utvekslingsstudentene 

25.10.2012 50 Facebook. 

Fjelltur med 
utvekslingsstudentene 

28.10.2012 12 Facebook. 

ELSA-dagen: Stands på 
fakultetet for å informere 
om ELSA og våre 
undergrupper 

29.10.2012 - Facebook, plakater og 
annonsering på miside. 

ELSA-dagen: Quiz 29.10.2012 60 Facebook, stands, miside. 
ELSA-dagen: Praktisk 
rettet foredrag om 
motregning 

29.10.2012 90 Facebook, plakater og 
annonsering på miside.  

Semifinale i den lokale 
Prosedyrekonkurransen 

01.11.2012 4 lag, 
100-120 
tilhørere 

Facebook, plakater, miside, 
annonsering på ELSA-dagen 

Study visit til Budapest m. 
ELSA Köln, Düsseldorf og Graz 

07.11.2012-
11.11.2012 
 

19 til 
sammen,  
4 fra Norge 
 

Informasjon til aktive 
medlemmer gjennom respektive 
VP’er. 

Lasertag med 
utvekslingsstudentene 

18.11.2012 20 Facebook. 

Quiz på engelsk 19.11.2012 16 Facebook 
Foredrag om prosedyre i 
forbindelse med 

20.11.2012 72 før pause,  
41 etter 

Facebook, plakater, miside. 



           
 

 

Prosedyrekonkurransen 
Finale i den lokale 
Prosedyrekonkurransen. 

23.11.2012 2 lag á 2 
personer, 
220 tilhørere 

Facebook, plakater, miside, 
utdeling av flyers. 

Forelesning om «Hvordan 
skrive teorioppgave på 
eksamen» 
 

06.12.2012 
 

340 
 

Facebook, plakater, annonsering 
på forelesninger og miside. 

Julebord 14.12.2012 44 Facebook. 
Foredrag om Grunnloven 
og menneskerettigheter 

16.01.2013 120 Facebook, plakater, annonsering 
på miside og forelesninger. 

Internasjonal Aften 17.01.2013 50 Facebook, plakater. 
STEP-stand på fakultetets 
internasjonale dag 

17.01.2013 50-100 Facebook, ellers ble den 
internasjonale dagen markedsført 
av fakultetet. 

Lunsjseminar hos Schjødt 
om praktisk kontraktsrett 

31.01.2013 25 Facebook, plakater. 

Fadderhelg for nye 
utvekslingsstudenter 

01.02.2013- 
03.02.2013 

55 Facebook, personlig e-mail, 
annonsering i forelesninger. 

Quiz 11.02.2013 62 Facebook. 
STEP-stand på ALD 12.02.2013 30 Gjennom ALD-magasinet. 
Arbeidslivsdagene 2013 12.02.2013- 

13.02.3013 
- Facebook, plakater, ALD-

magasinet m.m.  
Bowling med 
utvekslingsstudentene 

18.02.2013 22 Facebook. 

Fjelltur med 
utvekslingsstudentene 

09.03.2013 40-50 Facebook. 

ELSA-Day: Debatt om 
aktiv dødshjelp og quiz om 
menneskerettigheter  
 

20.03.2013 
 

40 Facebook, plakater. 

Matkveld med 
utvekslingsstudentene 

05.04.2013 50 Facebook. 

Sommerjobbforum 08.04.2013 70 Facebook, plakater. 
Kveldsseminar om juss og 
økonomi 

10.04.2013 
 

44 Facebook, plakater, annonsering 
på forelesninger.  

Hyttetur 26.04.2013-
28.04.2013 

20 Facebook 

Åpent kontor i forbindelse 
med ELSAs stiftelsesdag 

03.05.2013 - Facebook. 

”Juss i praksis”-foredrag 
om arv og gave (I 
samarbeid med 
Juristforeningen og JSU). 

07.05.2013 160 Facebook, plakater, miside. 

Avslutningsfest for 
utvekslingsstudentene 

11.05.2013 Ca. 50 Facebook, merket av i kalender 
gitt til utvekslingsstudentene på 
facebook. 

Lunsjseminar hos Schjødt 
om konkurranserett 

13.05.2013 25 Facebook, plakater. 



           
 

 

Quiz 14.05.2013 48 Facebook 
Studietur til Barcelona 27.05.2013- 

31.05.2013 
10 Facebook, plakater. 

Avslutningsfest for aktive 
medlemmer 

28.05.2013 32 Facebook. 

Study visit til London m. 
ELSA Köln, Düsseldorf og 
Oslo 

20.06.2013- 
23.06.2013 

3 deltakere fra 
ELSA Bergen 

Informasjon til aktive 
medlemmer gjennom respektive 
VP’er. 

 
 
 
ELSA Bergen har i år opplevd en stor økning i antall aktive undergruppemedlemmer. Eksempelvis har seminar- 

og aktueltgruppen til S&C økt antall aktive medlemmer fra 6 i fjor, til i overkant av 20 medlemmer i år. Også 

STEP og AA har opplevd en god økning i antall aktive medlemmer. Det store antallet aktive 

undergruppemedlemmer har gjort oss i stand til å holde et høyt aktivitetsnivå. Vi har både videreført de 

tradisjonelle ELSA-arrangementene som den lokale prosedyrekonkurransen, men også fått utviklet nye 

aktiviteter. Eksempelvis er det nytt av året at S&C i Bergen har arrangert lunsjseminarer hos advokatfirmaet 

Schjødt om henholdsvis praktisk kontraktsrett og konkurranserett, en seminarform som har vist seg å være 

populær blant studentene. 

 

          

Den lokale prosedyrekonkurransen i Bergen. 

 

 

 

Nytt av året er også ”Juss i praksis”, en foredragsrekke i samarbeid med Juristforeningen og Juridisk 

Studentutvalg, hvor det har blitt arrangert faglig relevante foredrag med et praktisk fokus, eksempelvis foredrag 

om inngåelse av leie- og samboerkontrakter. I likhet med resten av nettverket arrangerte også ELSA Bergen et 

arrangement på ELSA-Day. ELSA Bergens bidrag var en menneskerettighetskveld på Hulen i Bergen med 

debatt om aktiv dødshjelp etterfulgt av quiz.  



           
 

 

 

ELSA Bergen har også i år hatt fokus på studieturer og study visits. Den store studieturen, planlagt av det forrige 

styret, ble avholdt i august og gikk til Brasil med helserett som tema. Den neste store studieturen går av stabelen 

høsten 2013, hvor reisemålet er Cuba. I november deltok ELSA Bergen på en study visit i Budapest sammen 

med ELSA Köln, ELSA Graz og ELSA Düsseldorf. I likhet med fjoråret arrangeres også i år en study visit til 

London hvor ELSA Bergen vil være representert. Det internasjonale aspektet ved ELSA vises også ved at ELSA 

Bergen arrangerer en rekke aktiviteter for de internasjonale jusstudentene som er på utveksling i Bergen.  

 

 

 

ELSA Bergen på besøk i Ungarns Høyesterett. 

 

På fakultetet i Bergen er gjennomføringen av Arbeidslivsdagene et samarbeidsprosjekt mellom Juristforeningen 

og ELSA Bergen. Nytt i år var at ALD bestod av to dager, nemlig én dag med private bedrifter og én dag med 

offentlige aktører. Det var stor interesse blant studentene for begge de to dagene. STEP var representert på den 

offentlige dagen, men har også arrangert sitt eget sommerjobbforum for å promotere ELSA sine traineeopphold i 

utlandet.  

 

ELSA Bergen og ”Den store studieturen” 

 

Arrangering av studieturer er en viktig del av ELSA Bergens tilbud til studentene. I tillegg til å arrangere flere 

studieturer til ulike europeiske destinasjoner, avholdes hvert år en studietur som gjerne går utenfor Europas 

grenser. Denne turen er også av lengre varighet enn de andre turene, og kalles av disse grunner ”Den store 

studieturen”.  

 



           
 

 

ELSA Bergens store studieturer har gått til mange spennende destinasjoner opp gjennom årene, blant annet Sør-

Afrika og India. I august 2012 gikk den store studieturen til Rio de Janeiro i Brasil, og hadde helserett som tema. 

Planleggingen av denne turen ble gjort under forrige styreperiode. I tillegg til besøk hos brasilianske 

advokatfirmaer fikk deltakerne oppleve en av byens mange favelaer. I favelaen ble deltakerne guidet av 

representanter fra den frivillige organisasjonen Viva Rio, som driver undersøkende feltarbeid om blant annet 

helse, utdanning og sikkerhet. Det ble også arrangert en tur til FNs informasjonssenter, som blant annet har 

oversikt over den humanitære situasjonen i landet. Gjennom besøkene hos FNs informasjonssenter, private 

advokatkontorer, favelaen og organisasjonen Viva Rio, fikk deltakerne innsikt i det brasilianske helsesystemet 

og noen av de utfordringer det brasilianske samfunnet står overfor.  

 

 

 

Studieturgruppen på besøk hos FNs informasjonssenter i Rio de Janeiro.  

 

 

I år har S&C sin studieturgruppe jobbet med å planlegge den neste store studieturen som skal gjennomføres 

høsten 2013. Turens destinasjon er Cuba, og arrangeres fra 26. august til 10. september 2013. Deltakerne starter 

turen i Havana, hvor det blant annet er planlagt besøk hos den norske ambassaden, det cubanske juristforbundet, 

universitetet i Havana og en NGO som arbeider for kvinners rettigheter. Etter en uke i Havana vil deltakerne 

reise videre til Trinidad, en by ca. 5 timer med bil sør-øst for Havana. Her vil overnattingen skje hos cubanske 

vertsfamilier. I tillegg til et godt faglig opplegg kan deltakerne se frem til å oppleve den cubanske kulturen i en 

veldig sosial setting.  

 

Den store studieturen er med andre ord en fantastisk måte for studentene å oppleve en spennende destinasjon 

sammen med sine medstudenter, hvor det både er fokus på å tilegne seg faglig kunnskap og bredere juridisk 



           
 

 

innsikt, men samtidig kunne oppleve destinasjonens kultur og sosiale liv. Det er erfaringsmessig veldig stor 

interesse både for å delta på turen, men også for å være med i gruppen som planlegger turen. Den store 

studieturen er også en viktig rekrutteringsarena for ELSA Bergen, ettersom mange av de som er deltakere på 

turen velger å bli med videre som aktive medlemmer i organisasjonen. 

 

 

 

 

 
En gruppe jusstudenter fra ELSA Bergen på studietur til Brasil.  

Her foran kristusstatuen i Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

 

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 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 viktige diskusjoner og avgjørelser, 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 Batumi, Georgia, og 

ELSA Norge var representert med 6 delegater. Våren 2012 ble ICM avholdt i Cologne, Tyskland. Også her var 

ELSA Norge, for første gang på mange år, representert med full delegasjon som er 9 delegater.  



           
 

 

 

Deler av ELSA Norges delegasjon på ICM I Cologne  

Landsmøte høst 2012 

 

Landsmøtet (LM) ble høsten 2012 avholdt i midten av september i Tromsø. 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. Siden ELSA Norge skulle inn i et spesielt år med reforhandlinger og 

mange uavklarte forholdt rundt sponsorsituasjonen vår, ble dette naturlig nok også et stort tema under høstens 

LM.  

 

Landsmøte vår 2013 

 

Vår-LM ble avholdt i midten av mars i Oslo. Av hensyn til kolliderende eksamensperioder på ulike fakulteter 

blir vår-LM avholdt relativt tidlig i semesteret. Sentrale saker var lokalgruppenes medlemsavgift til ELSA 

Norge, og valg av nytt styre. Det var flere kandidater til flere av vervene, og det ble valgt et veldig kompetent og 

motivert styre til å ta over som landsstyremedlemmer 1.august 2013.  

 

 

 

 

 



           
 

 

PROFILERING 

 

ELSA Norge er tilstede i mange 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. 

 

Da det sittende landsstyret høsten 2012 overtok rollen som ELSA Norge, så vi raskt at vi måtte gjøre noe med 

nettsiden. Etter at et styremedlem i ELSA Oslo utviklet en platform for ELSA Norge sin nettside ble den 

løsningen valgt på Landsmøte høsten 2012 foran den løsningen som tidligere landsstyret hadde lansert våren 

2012. Vi er veldig fornøyde med den nye siden, men ser at den fremdeles har potensiale. Styret arbeider derfor 

med å utnytte mulighetene i det nye systemet bedre, men siden blir allerede nå benyttet aktivt både av 

administratorer og besøkende.  

 

Plakater og løpesedler  er fremdeles en viktig informasjons- og markedsføringskanal 

 

Loakalgruppene sender videre ut STEP Newsletter på post og e-post til interesserte 1-2 ganger i måneden.  

 

For øvrig profileres ELSA overfor studentene gjennom publikasjoner som medlemsmagasinet til ELSA Norge 

og gjennom fast spalte i Injuria i Bergen.  

 

 

 

 

 

ØKONOMI  

 

Landsstyret i ELSA Norge og lokalgruppene er selvstendige juridiske enheter med formelt adskilt økonomi. 

Tidligere ble store deler av inntektene blir imidlertid fordelt gjennom landsstyret til lokalgruppene. Dette ble 

endret på Landsmøtet høsten 2012 og det fungerer nå slik at lokalgruppene i stor grad finansierer driften av 

ELSA Norge, gjennom en medlemsavgift.  

 



           
 

 

Landsstyret 

 

Landsstyret har også dette året hatt en stabil økonomi. Da hovedsponsoravtalen utløp ved nyttår kom vi til at vi 

ikke lenger ønsket å ha en sponsoravtale for hele ELSA Norge, men fant det mest mest hensiktsmessige at hver 

lokalgruppe står fritt til å inngå egne avtaler. For at Landsstyret skal være sikret driftsmidler ble det også innført 

en medlemsavgift til ELSA Norge. På denne måten vil man kunne tilpasse avtalene til lokale forhold og 

samtidig finansiere driften av Landstyret. Usikkerheten rundt videre avtaler høsten 2012 medførte at vi på var 

mer restriktive i bruken av midler dette semesteret. Men innføringen av medlemsavgift våren 2013 førte til at 

Landsstyrets inntekter er nokså like som de vi hadde gjennom hovedponsoravtalen og vi står i samme 

økonomiske stilling som før bortfall av hovedsponsoravtalen. 

 

 

Oslo 

 

ELSA Oslo har i år som i fjor hatt en relativt stabil økonomi. Som følge av at samarbeidsavtalen med Schjødt 

falt bort har inntektsgrunnlaget blitt noe lavere enn budsjettert. Dette er avhjulpet noe ved innvilget søknad om 

ytterligere støtte fra JSS vårsemesteret 2013. Det lave inntektsgrunnlaget kombinert med betaling av en rekke 

utgifter som påløp forrige styreperiode medfører likevel at organisasjonen vil komme til å ha et negativt 

driftsresultat for styreperioden 2012/2013. 

 

 

Tromsø 

 

ELSA Tromsø har til tross tap av sponsorinntekter økt årsinntektene. Inntektene får vi i all hovedsak inn fra 

arrangeringen av Arbeidslivsdagen. Dette er imidlertid en usikker inntekt, ettersom vi ikke er sikret å få ansvaret 

for å avholde dagen hvert år. Universitetet har vist interesse i å arrangere dagen, men slik status er per i dag er 

ikke dette reelt. Videre har ELSA Tromsø opparbeidet seg en god egenkapital, hvilket gjør at ELSA Tromsø har 

en stabil økonomi. 

 

 

Bergen 

 



           
 

 

ELSA Bergen har i år hatt mindre inntekter enn normalt ettersom nasjonal hovedsamarbeidspartner falt bort. 

Dette skapte imidlertid ingen store problemer, ettersom det ikke var budsjettert med disse midlene. Utlegg i 

forbindelse med kostbare S&C-turer har prøvet likviditeten noe, men grunnet høy egenkapital og driftsstøtte fra 

fakultetet har dette gått bra.  

 

Vi har gjennom året vært avhengige av eksterne sponsorer til større arrangementer som for eksempel den lokale 

prosedyrekonkurransen. Ettersom vi ikke lenger får inntekter gjennom en nasjonal hovedsamarbeidspartner, men 

i stedet skal betale en medlemsavgift til ELSA Norge, har vi nå inngått en avtale med advokatfirmaet Harris, 

som vil være ELSA Bergens nye Hovedsamarbeidspartner. Denne avtalen vil blant annet bidra til å finansiere 

mange av våre aktiviteter.  

 

Av endringer av betydning for ELSA Bergen sin økonomi er også at Arbeidslivsdagene – som ELSA Bergen får 

deler av inntektene fra – er utvidet til å gå over to dager. Dette medfører en høyere inntekt enn hva vi har 

budsjettert med. Totalt sett er vi på vei mot et solid overskudd i år som ytterligere vil forsterke ELSA Bergen sin 

egenkapital.  

 

I tillegg er organisasjonen godt økonomisk rustet for fremtiden basert på høye inntekter fra fakultetet, 

Hovedsamarbeidspartner og Arbeidslivsdagene. ELSA Bergen vil trolig ikke trenge flere eksterne sponsorer 

fordi disse inntektskildene alene gir grunnlag for et svært solid inntektsgrunnlag som alene kan finansiere et 

høyt aktivitetsnivå gjennom året.  

 

 


