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Forord
ELSA-året 2014/2015 har vært et begivenhetsrikt og godt år for ELSA Norge. 31. juli
avsluttes året og nye jusstudenter tar over i ELSA Norges landsstyret og dets lokalgrupper.
I denne årsrapporten kan du lese om ELSA Norges aktiviteter på nasjonalt og lokalt nivå i
året som er gått.
The European Law Students’ Association Norge (ELSA Norge) er en av 42
nasjonalgrupper, i verdens største uavhengige internasjonale organisasjonen for
jusstudenter. ELSA har totalt ca. 40 000 medlemmer fra ca. 300 ulike studiesteder i Europa.
ELSA Norge har tre lokalgrupper ved de juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø.
ELSA-medlemskapet innebærer at du har muligheten til å nytte deg av alle de faglige og
sosiale aktivitetene ELSA har å tilby både ved eget fakultet, nasjonalt og internasjonalt. En
nyvinning av år er at andre studiesteder med rettsvitenskapelig utdanning kan søke om å bli
”observatørgruppe” i ELSA Norge. ELSA Kristiansand ble på denne måte stemt inn som
observatørgruppe våren 2015, noe som innebærer at ELSAs muligheter nå spres til enda
flere jusstudenter i Norge.
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 prosedyre- og forhandlingskonkurranser,
studieturer, seminarer, foredrag og forskningsgrupper. 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 faglige og sosiale aktiviteter gjennom året.
ELSA ble stiftet i 1981 og ELSA International har hovedkontor i Brussel hvor det
internasjonale styret arbeider fulltid for organisasjonen. ELSA Norge ble allerede i 1984 tatt
opp som medlem av organisasjonen. ELSA Norge hadde dermed 30-årsjubileum i 2014.
Dette ble feiret under høstens landsmøte i Oslo med storslått bankett sammen med alumni,
og var en suksess for alle involverte.
Aktivitetsnivået i lokalgruppene har holdt seg så høyt som det har gjort tidligere år. ELSA
Bergen og ELSA Tromsø har beholdt sine hovedsponsorer i henholdsvis Advokatfirmaet
Harris og Steenstrup Stordrange. Advokatfirmaet BA-HR har kommet inn som sponsor for
ELSA Oslos Internasjonale Prosedyrekonkurranse, som tillegg til Advokatfirmaet Ræder
som sponser forhandlingskonkurransen i Oslo. Vi setter pris på at slike velrenommerte
advokatfirmaer sponsor ELSAs lokalgrupper og håper på videre godt samarbeid. I år har
ELSA Bergen og ELSA Tromsø fulgt opp ELSA Oslos suksess fra våren 2014, og
arrangert forhandlingskonkurranser. Disse arrangementene er en ny, god og etterspurt
mulighet for jusstudenter som ønsker kompetanse innen et felt der fakultetene ikke kan
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tilby noe. Videre har ELSA Norge for første gang arrangert ”ELSA Norges Nasjonale
Forhandlingskonkurranse” (ENF), som en nasjonal finale mellom vinnerne av de lokale
konkurransene. Det ble inngått avtale med Advokatfirmaet Arntzen de Besche som var
hovedsponsor for konkurransen. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med Arntzen de
Besche i år.
ELSA Norge har i år fortsatt utviklingen fra i fjor med å være en av de mest aktive
nasjonale gruppene i ELSA, og har vært representert ved samtlige internasjonale møter i
organisasjonen. Spesielt gledelig var det å se at ELSA Norge var den største delegasjonen
på ICM Bodrum i Tyrkia høsten 2014, med 33 delegater.
Dette ELSA-året har vært fantastisk. ELSA i Norge har tydelig utviklet seg både på lokalt
og nasjonalt nivå, noe som må være motiverende for alle involverte. Dette begivenhetsrike
året hadde ikke vært mulig uten støtten fra sponsorer, alumni, høye beskyttere og andre
støttespillere som har gitt uvurderlig hjelp og støtte til organisasjonen vår.

Haakon Rønn Stensæth
President
ELSA Norge 2014/2015
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Struktur
ELSA Norge består av tre lokalgrupper: En grupper ved hvert av de tre juridiske fakultene
henholdsvis Oslo, Bergen og Tromsø. På landsmøtet i Bergen våren 2015 ble ELSA
Kristiansand valgt inn som lokalgruppe med observatørstatus. I Bergen og Tromsø er alle
jusstudenter medlemmer, mens i Oslo må man aktivt melse deg inn for å bli medlem. Til
sammen er det idag over 2600 medlemmer av ELSA Norge. I tillegg har ELSA Norge
landsstyret som som skal være bindeleddet mellom lokalgruppene i ELSA Norge og det
internasjonale styre 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
ELSA Norge
ELSA Oslo – ELSA Bergen – ELSA Tromsø
ELSA Kristiansand

ELSA!
International!

ELSA!Norge!

ELSA!Oslo!

ELSA!Bergen!

ELSA!Tromsø!

ELSA!
Kristiansand!
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Tillitsvalgte i ELSA Norge
ELSA Norge
President: Haakon Rønn Stensæth
Generalsekretær: Katharina Østergaard
Vice President for Marketing: Christopher Næsheim Johnsen
Vice President for Academic Activities: Pauline Sommerfelt Helle
Vice President for Seminars and Conferences: Pernille Edh Hasselgård
Vice President for Student Trainee Exchange Program: Alyona Litvinova
Økonomiansvarlig: Hilde Notland

ELSA Norge styrebilde fra planleggingshelgen august 2014.
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ELSA Oslo
President: Erlend Stuart Serendahl
Generalsekretær: Katrine Heier
Vice President for Marketing: Aqila Gull Mian
Vice President for Academic Activities: Elise Dale
Vice President for Seminars and Conferences: Benedicte Venemyr Fidje
Vice President for Student Trainee Exchange Program: Mildrid Marie Dragvik
Økonomiansvarlig: Ole Henrik Olsen
Sosialansvarlig: Ada Ellen Korhonen

Styrebilde fra LM i Oslo høsten 2014.
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ELSA Bergen
President: Nils Kirkholm Sveingard
Generalsekretær: Cilje Marie Stray
Vice President for Marketing: Mariann Nilsen
Vice President for Academic Activities: Ronni Fawaz Knudsen
Vice President for Seminars and Conferences: Maria Kopsova
Vice President for Student Trainee Exchange Program: Hanne Lillemork
Økonomiansvarlig: Marius Raju Johansen
Sosialansvarlig: Sindre Jørgensen
Director for Arbeidslivsdagene: Jon Dinesh Thorud

Styrebilde fra LM i Oslo høsten 2014.
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ELSA Tromsø
President: Mathias Brattli Agaze
Generalsekretær: John Nilsen
Vice President for Marketing: Martine Eberg Brandt
Vice President for Academic Activities: Ingrid Skjelmo
Vice President for Seminars and Conferences: Mathilde Morel Daasvatn
Vice President for Student Trainee Exchange Program: Andrea Jansen
Økonomiansvarlig: Marit Jørgensen Hauge
Director for Prosedyrekonkurransen: Sonja Lorentzen
Director for Arbeidslivsdagene: Ida Bergen
Director for S&C Studieturer: Kristian Wangsfjord
Director for Quiz: Gard Fornes

Styrebilde fra LM i Oslo høsten 2014.
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ELSA Kristiansand
President: Tamia Camilla Páez Rokseth
Generalsekretær: Therese Danielsen
Økonomiansvarlig: Katrine Anfinsen

Styrebilde fra LM i Bergen våren 2015.
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Om ELSA Norge
The European Law Students’ Association Norge (ELSA Norge) er en av 41
nasjonalgrupper, i verdens største uavhengige internasjonale organisasjon for jusstudenter.
ELSA har totalt ca 40 000 medlemmer fra ca 300 ulike studiesteder i Europa. ELSA Norge
har tre lokalgrupper ved de juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø.
ELSA Norges visjon er i tråd med ELSA Internationals ”A just world in which there is
respect for human dignity and cultural diversity”. Formålet vårt er, som vedtatt i strategisk
plan 2012-2015, 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.
ELSA Norges daglige drift som studentorganisasjon består i blant annet å organisere
jobbutvekling i Europa, arrangere seminarer, konferanser og prosedyrekonkurranser, i
tillegg til studieturer til fakulteter og rettsinstanser i utlandet. I Oslo og Bergen er det ELSA
som arrangerer fadderuken for de internasjonale studentene ved det juridiske fakultetet.
Lokalgruppene arrangerer også flere aktiviteter for utvekslingsstudentene i løpet av året.
ELSA Norge har som oppgave å videreformidle de internasjonale mulighetene ELSA kan
tilby. Det siste årene har det vært et særlig fokus på å få norske studenter til å reise på de
internasjonale mulighetene som ELSA tilbyr, slik som internasjonale Summer Law Schools,
delegater hos internasjonale institusjoner som ECOSOC, Human Rights Council,
UNCITRAL og WIPO. Det har også vært et større fokus på å oppfordre norske studenter
til å søke på traineestillinger i utlandet.
De internasjonale mulighetene ELSA tilbyr gjør at ELSA skiller seg fra de andre
studentorganisasjonene ved de juridiske fakultetene. Fokuset på å gjøre disse mulighetene
mer synlige har ført til at interessen for ELSAs aktiviteter har økt blant norske studenter.
I år har ELSA Norge også fokusert på nasjonal ekspansjon av organisasjonen. På
landsmøte våren 2015 ble ELSA Kristiansand valgt inn som ny observatørgruppe og

skal etter planen bli en selvstendig lokalgruppe i løpet av 2015/2016 skoleåret.
I 2015 ble også Forhandlingskonkurransen for første gang arrangert i regi av ELSA
Norge. vinnerlagene fra Oslo, Bergen og Tromsø møttes til finale i Oslo, der de
kjempet om plassen i den internasjonale Negotiation Competition som skal
avholdes i Dublin.
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Alt arbeid i ELSA skjer på frivillig basis og et av målene våre er å tilby solide, akademiske
aktiviteter i inn- og utland for jusstudenter, samt å skape samarbeid mellom de tre juridiske
fakultetene i Norge.

Landsstyret under planleggingshelgen vinteren 2015.
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Interne møter
Både landsstyret og lokalgruppene avholder styremøter omtrent annenhver uke. I tillegg til
styremøtene avholdes det andre møter som særskilte temaer/aktiviteter og
undergruppemøter. På våren avholdes også transition med sittende og påtroppende styre
for å gi det påtroppende styre opplæring i vervet og innføringen i organisasjonens drift og
prosjekter før det trer i kraft 1. august.
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 to
møtehelger i løpet av året, hvor hele styret har vært samlet. I vinter dro styret på hyttetur
sammen, både for å planlegge semesteret, men også for å sosialisere og dermed får et enda
tettere samarbeid. Arrangeringen av slike planleggingshelger medfører naturligvis at
driftskostnadene for landsstyret er høyere enn i lokalstyrene.
Under følger en oversikt over vedtektsfestede møter (statutory meetings). Ettersom ELSA
er en stor organisasjon, spredt over store geografiske områder, er disse møtene ikke bare
viktige for å fatte vedtak om organisasjonens drift og utvikling, de spiller også en meget
sentral rolle for å inkludere enkeltmedlemmer, lokalgrupper og nasjonalgrupper i
organisasjonen. Dessuten brukes tiden under møtene også til opplæring i organisatorisk og
juridiske ferdigheter, samt informasjons- og idéutveksling.
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International Council Meeting (ICM)
ICM er det høyeste organ i ELSA International. Som medlem av ELSA International er det
svært viktig at ELSA Norge et 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.
Høsten 2014 ble ICM avholdt i Bodrum i Tyrkia. ELSA Norge var representert med en
rekordstor delegasjon på 32 stykker som alle deltok aktivt. Blant annet var Fatma Lamin
sekretær i plenum og både Haakon Rønn Stensæth og Christopher Næsheim Johnsen var
sosialansvarlig (ELSA Spirit) i sine workshops.

ELSA Norges delegasjon til ICM Bodrum høsten 2014.
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Våren 2015 ble ICM avholdt i Cluj-Napoca i Romania. ELSA Norge var representert med
en delegasjon på 6 stykker og alle deltok aktivt. Blant annet var Haakon Rønn Stensæth
Vice Chair i BEE- workshops og Alyona Litvinova fremmet og fikk gjennom en del
endringer av STEP-delen av ELSA sin Decision book.

Bak fra venstre: Haakon Rønn Stensæth, Kristian Wangsfjord,
Foran fra venstre: Alyona Litvinova, Ingrid Haugen – Flermoe, Frida Fostvedt og Hanna
Brodersen.
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Landsmøter (LM)
Oslo, Høst 2014
Høsten 2014 fant Landsmøtet sted 11. – 14. september i Oslo. Høst-LM avholdes tidlig i
styreperioden slik at de nye tillitsvalgte skal få mulighet til å bli kjent og få inspirasjon og
ideer til å få mest mulig ut av ELSA-året. På dette landsmøte fikk et internasjonalt tilskudd
da to stykker fra ELSA Tyskland deltok. På grunn av de internasjonale gjestene ble store
deler av landsmøte avholdt på engelsk. Olav Vogt Engeland fra det internasjonale styret i
Brussel deltok også og holdt en meget vellykket training for landsmøte om ”How to sell
ELSA”
I forbindelse med dette landsmøte feiret ELSA Norge også sitt 30–årsjubileum. Dette ble
feiret i Oslo Kongressenter, med over 100 gjester deriblant flere av ELSA Norges
grunnleggere og alumner.

Deler av gjestene på ELSA Norges 30. års jubileum.
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Bergen, Vår 2015
Vårens landsmøte ble avholdt i Bergen 13. – 15. mars. Dette landsmøtet fikk et ekstra
internasjonal preg da vi hadde rekordmange internasjonale gjester som deltok. Vi hadde 16
internasjonale gjester fra blant annet Tyskland, Østerrike, Danmark, Sverige, Spania og
Litauen. Også dette landsmøtet ble derfor stort sett holdt på engelsk.
På dette landsmøte ble også neste års landsstyre valgt. Det stilte kandidater til alle vervene,
fra alle tre lokalgruppene, og det ble valgt et kompetent og motivert styre som skal overta
1. august 2015.

Landsstyret under banketten på LM i Bergen.
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International President Meeting (IPM)
To ganger i året blir det avholdt et internasjonalt møte for ELSAs presidenter. På høsten
2014 fant IPM sted i Graz i Østerrike. ELSA Norge var representert med presidentene fra
ELSA Bergen, ELSA Oslo og ELSA Norge.

Fra venstre: President i ELSA Bergen Nils Kirkholm Sveingard, President i ELSA Oslo
Erlend Stuart Serendahl, President i ELSA International Armin Khoshnewiszadeh og
President i ELSA Norge Haakon Rønn Stensæth.
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Vinteren 2015 ble IPM avholdt i Baku og Norge var representert med tre deltagere,
presidentene i ELSA Tromsø, ELSA Oslo og ELSA Norge.

Fra venstre: President i ELSA International Armin Khoshnewiszadeh, President i ELSA
Norge Haakon Rønn Stensæth, President i ELSA Tromsø Mathias Brattli Agaze og
President i ELSA Oslo Erlend Stuart Serendahl.
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Key Area Meeting og Supporting Area Meeting
En gang i året blir det også arrangert ”Key Area Meeting” for STEP, AA og S&C, og
”Supporting Area Meeting” for Generalsekretærer, Marketeers og Økonomiansvarlige.
KAM fant i år sted i Praha i september og ELSA Norge var representert med en
delegasjon på 8 stykker med deltagere i hver workshop. Hele delegasjonen bidro aktivt, og
Pernille Edh Hasselgård var Chair i S&C-workshoppen.
SAM ble arrangert i Madrid der ELSA Norges var representert med 4 stykker. Også her var
det deltagere i hver workshop, som bidro aktivt både faglig og sosialt (ELSA Spirit).

ELSA Norges delegasjon på SAM. Fra venstre: Christopher Johnsen,
Katharina Østergaard, Katrine Heier og Ole Henrik Olsen.
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Joint Studietur til Brussel & Luxembourg
ELSA Norges årlige studietur til Brussel & Luxembourg gikk av stabelen første uken i
februar. Turen var i år veldig populær, og hadde deltakere fra alle tre juridiske fakultet i
Norge. Temaet var som vanlig EU- og EØS-rett.
Turen startet med tre dager i Luxembourg, før deltakerne dro videre til Brussel. I
Luxembourg besøkte deltakerne EU-domstolen og EFTA-domstolen. I Brussel var det lagt
opp til tett program med besøk hos advokatfirmaet Clifford Chance, ESA, EUdelegasjonen og tur til EU Studies Fair.
Uken ble avsluttet med bankett i Brussel, hvor deltakerne koste seg masse! Vi gleder oss til
å arrangere neste års tur og vil begynne planleggingen av denne snart.

Delegasjonen på Brussel-/Luxembourgturen.
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Access to Justice
Den norske ambassaden i Addis Ababa støtter Access to Justice prosjektet ved Center for
Human Rights ved Addis Ababa University i Etiopia. Prosjektet jobber for å gi svakerestilte
grupper i samfunnet tilgang på juridisk bistand på ulike områder. På bakgrunn av støtten
prosjektet får av den norske ambassaden får en gruppe norske jusstudenter muligheten til å
besøke prosjektet og delta i deres externship program hvert år.
Som deltaker på externship programmet får man ulike oppgaver, særlig knyttet til
organisasjonen av prosjektet. De norske deltakerne bidro i år særlig med kunnskap rundt
organisering av juridiske aktiviteter, promotering, relevant kunnskap om hvordan juridisk
bistand gis i Norge samt en komparativ rapport om menneskerettigheter i ulike deler av
Afrika.
Ved siden av arbeidet ved prosjektet ble det arrangert tur til Hawassa, en by 6 timer fra
Addis Ababa. I Hawassa har Access to Justice prosjektet flere sentere som tilbyr juridisk
bistand til lokalbefolkningen. Enkelte steder på landsbygda er prosjektet den eneste som gir
bistand til rundt 150 000 mennesker. Betydningen av deres bistand i Etiopia er stor.
For å øke bevisstheten rundt muligheten til å reise til Addis Ababa og besøke prosjektet
ønsker den norske ambassaden å øke promoteringen neste år dersom støtten til prosjektet
videreføres. Vi håper enda flere studenter søker om å reise neste år og at Norge kan
fortsette å bidra til utviklingen av prosjeket.
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ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse
(ENP)
ENP ble holdt 2. februar 2015 i den Gamle festsal i Oslo. Tema var folkerett med en
sjørettslig problemstilling. Dommerpanelet bestod av høyestrettsdommer Bersjø, tidligere
høyesterettsdommer Cowward og professor Thor Falkanger.
ENP fikk fem nye tillegg i år. For det første ville Hjort at vi skulle holde et faglig
arrangement på høst semesteret. Tema for seminaret ble prosedyreteknikk med en
prosedyresimulasjon og et dommerpanel. Seminaret var fullbooket og samlet 40 studenter.
Vi fikk veldig god tilbakemelding fra studentene og Hjort.
For det andre, spurte vi Hjort om de kunne holde et foredrag i forkant av ENP om årets
tema. Monica Stubholdt, partner i Hjort og president i det norsk-russiske handelskammeret
holdt et spennende foredrag om Smuthullet i Barrentshavet. Foredraget var fullbooket og
det oppfordres til å holde et slikt foredrag til neste år. Det var en fin måte å engasjere
studentene rundt årets tema.
For det tredje, for å sikre mer publikum fikk vi sponsorer til å donere gavekort /
gjenstander. De ble delt ut gjennom loddtrekning i pausene. Vi hadde også en Instagram
konkurransen men det var det ikke stor respons på. Til sammen var det 120 person under
de 3 rundene.
For det fjerde, spurte vi om Hjort kunne bidra med en faglig premie til den beste
prosederende. De tilby et traineeship. Dette er ikke inkludert i sponsoravtalen med dem og
var generøst gjort av Hjort. Det er ønskelig å be dem om det igjen til neste år.
Til slutt, ble det satt opp et «sosialt» opplegg dagen etter finalen. Deltagerlagene fikk en
omvisning i Høyesterett og en lunsj. Omvisningen var mer omfattende enn det pleier å
være og vi ble invitert til å hilse på en høyesterettsdommer. Studentene ga god
tilbakemelding om å ha et slikt opplegg. Det oppfordres til å gjøre dette igjen til neste år
Under landsmøtet i Bergen 2015, ble det diskutert om Oslo burde være en fast finaleby for
ENP. Dette er begrunnet i at budsjettet strekker lengere når det holdes i Oslo, det er lettere
å få tak i dommere samt å holde et «sosialt» opplegg. Det blir opp til vært styret å vurdere
dette men året VPAA mener det vil bli lettest å holde det i Oslo fremover.
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Vinnerne av ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse 2015.
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ELSA Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse
(ENF)
Mellom den 14. og 16. april ble ELSA Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse avholdt
i Arntzen de Bevhes lokaler i Bygdøy Allé i Oslo. Lagene fra Oslo, Bergen og Tromsø
kjempet her om å bli landets beste forhandlere.
Dommerpanelet var sammensatt av representanter fra næringslivet, politikken og
advokatbransjen, og bestod av Kåre I. Moljord (partner i AdeB), Henning E. Asheim
(partner i AdeB), Knut Storberget (Stortingsrepresentant og tidligere justisminister), Olav
Haraldseid (HR-direktør i Norgesgruppen ASA), Erlend Haaskjold (partner i AdeB), Roar
Wægger (Advokat i Juristforbundet), Eirik Kollerøy (senioradvokat i Bedriftsforbundet), og
Vibeke Siljan Halvorsen (strategisjef i Telenor ASA).
Thea Willas Bure og Karoline Wergeland endte opp somm vinnerne av konkurransen, og
representerte Norge i den internasjonale finalen i Dublin. De ble coachet av Roar Wægger
fra Juristforbundet.
Den nasjonale finalen er sponset av AdeB, mens den internasjonale er sponset av
Juristforbundet.

Lagene fra Bergen, Oslo og Tromsø med administrator Knut Storberget.
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Student Trainee Exchange Programme
Dette ELSA-året har vært veldig innholdsrikt for STEP. Vi har klart å tilby traineestillinger
i alle våre lokalgrupper! I Bergen ble det i høst inngått samarbeid med Visma Advokater
AS, hvor de skal motta traineen fra Storbritannia nå i august. SAPA AS har valgt en STEPtrainee fra Frankrike som skal komme til Oslo i midten av august. Det nordligste
traineeshipet er arrangert av ELSA Tromsø ved Finnmarkseiendommen i Vadsø. Traineen
fra Danmark blir mottatt der fra midten av juli, og skal tilbringe hele tre måneder i nord.
STEP Norge har mottatt over 80 søkere til alle våre traineestillinger – dette viser at
nettverket har stor interesse for det tilbudet Norge har for utenlandske studenter.
I år har vi i ELSA Norge åpnet STEP for unge jursiter. Disse er ferdig utdannede
studenter, som kan søke på STEP innen 18 måneder fra de er ferdig med mastergrad i
rettsvitenskap. Det er med glede å kunne tilby unik mulighet av utenlandsk traineeopphold
til enda flere medlemmer i ELSA Norge.
Etter dette året kan ELSA Norge også meddele at interessen for STEP er vokst blant
norske studenter. Vi har mottatt totalt 53 søknader fra medlemmer i alle tre lokale grupper
samt unge jurister. Det har vært stor variasjon i hvilke traineestillinger norske studenter har
søkt på. Av de norske søkere er det tre studenter som skal reise på STEP traineestillinger i
utlandet: til både Romania, Østerrike, og Tyskland. Vi håper å lese om deres unike
erfaringer i reisebrev når de kommer til Norge.
Det gode samarbeidet med Marketing ble fortsatt i år, slik at vi kunne videreføre og
forbedre markedsføring av traineestillinger, og har blitt enda mer synlige noe som trolig har
resultert i høyere antall søkere enn de forutgående år. STEP har også blitt utvidet til å
omfatte andre byer enn de lokalgruppene befinner seg i, og med ELSA Kristiansand som
ny observatørgruppe ser det ut til å bli spennende tider i STEP og ELSA Norge fremover.

Coverphoto for Facebook brukt under årets STEP-kampanje.
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Profilering
ELSA sin visjonen er ‘A just world in which there is respect for human dignity and cultural
diversity’. Når vi profilerer organisasjonen vår ønsker vi at visjonen skal komme klart frem.
Vi ønsker å bli sett på som profesjonelle, både av våre samarbeidspartnere, sponsorer og
medlemmer. Ved å ha enhetlig markedsføring og nært samarbeid på lokalt og nasjonalt nivå
mener vi å kunne oppnå dette.
ELSA Norge er til stede gjennom ulike kanaler. En av de viktigste ressursene lokalt og
nasjonalt er bruken av sosiale medier særlig Facebook. Her informerer vi jevnlig om ulike
tilbud og aktiviteter vi har å tilby til studentene. Vi har med glede registrert at våre
facebooksider har hatt en enda større økning i interessen enn de forutgående årene. Per i
dag har vi over 3500 likes og medlemmer. Dessuten har det også vært en større pågang av
brukere som har trykket seg inn og kommentert/likt innlegg vi har hatt. Av andre sosiale
medier har blant annet Instagram vært tatt i både på lokalt og nasjonalt nivå.
Videre har vi i år forsøkt i større grad å benytte oss av hjemmesiden ELSA.no med
tilhørende hjemmesider for hver undergruppe. Vi anser våre hjemmesider som et av de
viktigste kommunikasjonskanaler for å profilere organisasjonen vår. Hjemmesiden er særlig
et viktig verktøy hva kommer til å skape interesse hos potensielle samarbeidspartnere og
sponsorer. I tiden fremover har vi som mål å skape en felles utforming for hjemmesiden til
ELSA Norge lokalt og nasjonalt. Vi mener at dette vil bidra til at vi fremstår som enda mer
enhetlige og profesjonelle.
På lokalt nivå er plakater og løpesedler fremdeles en viktig informasjonskanal. Dette
gjennomføres som regel i regi av lokalgruppene, enten på eget initiativ eller på vegne av
ELSA nasjonalt. Bruken av plakater kombineres ofte med mer personlig markedsføring slik
som å stå på stand eller ta kontakt med studenter som en tror vil ha særlig interesse av å
delta på aktiviteten.
Vi har i mindre grad fokusert på å ta i bruk mailinglister da dette ikke har vært ansett som
nødvendig og lite effektivt. I denne sammenheng er det likevel verdt å merke seg at ELSA
Bergen har fortsatt har en undergruppe på den lokale studentportalen «MiSide» hvor alle
studenter ved UiB automatisk blir meldt inn. På denne måte har de mulighet til å legge inn
informasjon om aktiviteter i en felles kalender og dele nyheter med fakultetet.
For øvrig profileres ELSA overfor studentene gjennom studentmagasiner slik som det
internasjonale magasinet Synergy og lokale magasiner som Injuria i Bergen, Studjur i Oslo
og Just i Tromsø. Nytt for året er ELSA Norges egne medlemsmagasin, Dictum, som er
tilgjengelig i digital utgave for alle medlemmer. Vi håper at vi i tiden fremover vil fortsette å
utvikle og fornye oss slik at vi på best mulig måte når frem til studentene informasjon om
alt vi har å tilby.
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Rapport på den økonomiske tilstanden i ELSA
Norge
ELSA Norge
ELSA Norges aktiviteter finansieres gjennom forskjellige inntektskilder. For det første har
får Landsstyret inntekter gjennom den såkalte ”medlemsavgiften”. Medlemsavgiften er på
40 000 og innbetales fra lokalgruppene til ELSA Norge. Denne styreperioden har ELSA
Oslo betalt 10 000 mens de andre har betalt 15 000 pga. vanskeligere økonomisk situasjon i
Oslo. Ordningen vil gå tilbake til likedeling fra neste styreperiode.
Videre har ELSA Norge en generell sponsoravtale med Nordli som gir NOK 20 000,- i
inntekt per år. Landsstyret har også lyktes i å videreføre avtalen med Advokatforeningen.
Avtalen innbringer NOK 34 000,- per år- Disse midlene er ELSA Norge forpliktet til å
bruke på ENP.
Landsstyret har også en hovedsamarbeidspartner til ENP med Hjort som går ut neste vår
og som gir NOK 65 000,- i inntekter per år. Sistnevnte går til å dekke ELSA Norges øvrige
budsjetterte kostnader og er ikke ”bundet” til ENP.
Landsstyret har også innført en ny nasjonal forhandlingskonkurranse, der Arntzen de
Besche har kommet inn som sponsorer. Denne styreperioden har det gitt 43 000,- i
inntekter som ikke er øremerket konkurransen. Under reforhandlingen i vår ble denne
oppjustert til 60 000,- og skal reforhandles igjen til neste vår.
Landsstyret har også i år forsøkt å føre en forsvarlig økonomi, men på grunn av nye
inntekter de siste to årene har det til tider vært mulig å øke utgiftene, for eksempel til
internasjonale reiser og transition barbeque. Ved styreperiodens slutt vil egenkapitalen
sannsynligvis ligge rundt 200 000, som dekker ett års forbruk uten inntekter.

ELSA Oslo
ELSA Oslo har fremdeles ikke inngått noen hovedsamarbeidsavtale. De har imidlertid
inngått nye avtaler og forbedret eksisterende avtaler det siste året. Det kreves fremdeles
deltakeravgift på en del arrangementer.
De arrangementene ELSA Oslo har hatt sponsorer knyttet til oppgis å være: 10 000 i
manuduksjoner som sponses av Schjødt; 20 000 fra Ræder for Forhandlingskonkurransen
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som nå har økt til 40 000, og 50 000 fra Ba-Hr for deres Prosedyrekonkurranse. I tillegg er
det inngått en avtale med Congregatio Forensis om en ny karrieredag i september kalt
Portal, der de skal få 45 % av inntektene.
I tillegg til økte inntekter har ELSA Oslo en relativt solid egenkapital på rundt 150 000,-.
Det er derfor tydelig at Oslos økonomi har forbedret seg sterkt det siste året.

ELSA Bergen
ELSA Bergen finansierer hovedsakelig sine aktiviteter gjennom en hovedsamarbeidsavtale
med advokatfirmaet Harris på 130 000, der de også dekker lokale og mat i den nye
forhandlingskonkurransen. Videre er den økonomiske støtte fra det juridiske fakultet ved
Universitetet i Bergen økt fra 130 000 til 137 000 grunnet Legal English-kurs, der det også
kreves deltakeravgift. De får også 12,5 prosent av nettoinntektene på Arbeidslivsdagene
ved det juridiske fakultet i Bergen som gir ca. 110 000 i år. I år vil lokalgruppen gå litt i
overskudd på grunn av høyt inntektsnivå.
I tillegg har lokalgruppen en egenkapital på tilnærmet NOK 400 000,- og økonomien er
derfor solid også her.

ELSA Tromsø
ELSA Tromsø har en hovedsamarbeidsavtale med advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.
Avtalen gis en inntekt som oppgis å utgjøre ti prosent av lokalgruppens årlige
inntektsgrunnlag.
I tillegg har lokalgruppen en avtale med Advokatforeningen om forhandlingskonkurransen.
Inntekter fra denne avtalen oppgis å være en prosent av årlig inntekt.
Hovedinntektskilden er Arbeidslivsdagene ved det juridiske fakultet i Tromsø som de står
for alene Inntektene i forbindelse med dette arrangementet går uavkortet til ELSA Tromsø
og er på i underkant av 500 000. På grunn av mye arbeid med dette arrangementet og få
undergruppemedlemmer inngikk de en avtale i år med Juristforeningen på 30 000,- for
hjelp med opprigging og under arrangementet. Denne avtalen vil antagelig ikke videreføres.
Økonomiansvarlig beskriver den økonomiske situasjonen i lokalgruppen som meget god.
Egenkapitalen oppgis å gi grunnlag for å drive organisasjonen med nåværende
aktivitetsnivå i omtrent 17 måneder, uten å motta inntekter.
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Oppsummering
Samlet sett må det sies at alle lokalgruppene og det nasjonale styret har i løpet av året fått
en god økonomi, og vil kunne klare seg i mer enn et år på egenkapitalen i banken hvis
sponsoravtaler faller bort.
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Årsrapporter
ELSA Oslo
Generelt

I forrige periode økte ELSA Oslo sitt aktivitetsnivå betraktelig, og i år har vi jobbet med
både videreutvikling av tidligere prosjekter og utvikling av nye arrangementer. Særlig den
nyoppstartede prosedyrekonkurransen i internasjonale emner var et viktig løft for
organisasjonen i løpet av året. ELSA Oslo har også lyktes i å kunne tilby en STEPtraineestilling i Oslo dette året, og det er mange år siden vi har hatt muligheten til dette. Av
andre interessante prosjekter bør «Portal» nevnes, den nye karrieredagen ved Universitetet i
Oslo som arrangeres av ELSA Oslo og Congregatio Forensis i samarbeid, som vil bli
avholdt for første gang i september 2015.
Medlemsmasse og oppmøte
Antall medlemmer pr. juni 2015 er 294. Disse er meldt inn via innmeldingsskjema på våre
nettsider, siden ELSA Oslo har aktiv innmelding. På generalforsamlingen i oktober ble det
vedtatt å la styrevervet for prosedyrekonkurransen, VP MCC, utgå, slik at konkurransen falt
tilbake under VP AAs ansvarsområde. I hoveddelen av perioden har vi derfor vært åtte
styremedlemmer. Vi antar at antallet aktive directors og medarbeidere ligger på rundt 40
personer.
Deltakelsen på arrangementene har vært varierende, men har totalt sett ligget på et
akseptabelt nivå. Vi erfarer at mange av studentene er interesserte i våre konkurranser,
mens foredrag og særlig generalforsamling ikke er spesielt tiltrekkende for studentene. Av
våre viktigste erfaringer er at jusstudenter ikke har større forståelse for begrepet «bindende
påmelding» enn ikke-jurister. Dette er videreformidlet til det nye styret, som skal søke gode
løsninger på utfordringen.
Samarbeid og økonomi
Samarbeidsavtalen med advokatfirmaet Ræder i forbindelse med forhandlingskonkurransen
har blitt videreført i perioden 2014/15, og avtalens verdi har også steget etter
reforhandlinger i forkant av årets konkurranse. Dessuten har ELSA Oslo inngått en
samarbeidsavtale med advokatfirmaet BA-HR i forbindelse med prosedyrekonkurransen i
internasjonale emner. En tredje inntektskilde vil forhåpentligvis være karrieredagen
«Portal». Flere nye inntektskilder kombinert med restriktiv ressursbruk har medført at den
kommende perioden i det minste har et litt bedre økonomisk fotfeste.
Internasjonal deltakelse
Antall deltakere på IPM i Graz: 1 (President)
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Antall deltakere på KAM i Praha: 3 (VP AA ,VP S&C og VP STEP)
Antall deltakere på SAM i Madrid: 2 (Økonomiansvarlig og generalsekretær)
Antall deltakere på ICM i Bodrum: 4 (VP STEP, VP S&C, president og medarbeider i
STEP)
Antall deltakere på IPM i Baku: 1 (President)
Antall deltakere på ICM i Cluj-Napoca: 0
Som vi ser har ELSA Oslo hatt relativt god tilstedeværelse på de internasjonale
arrangementene i ELSA dette året. Seks av åtte styremedlemmer har deltatt på et
internasjonalt arrangement.
Transition
Fellestransition for styret i perioden 2015/16 ble avholdt lørdag 30. mai. Syv av åtte nye
styremedlemmer var tilstede på fellestransition. Alle styremedlemmer forventes å ha
avholdt individuell transition innen styreperiodens utløp 31. juli.

Aktiviteter

Prosedyrekonkurransen i internasjonale emner
Den første utgaven av ELSAs prosedyrekonkurranse ble avholdt i september/oktober
2014. Prosedyrekonkurransen ble innledet med en skriftlig stevning, før det var tre
muntlige runder foran et variert dommerpanel. I kvartfinalen var temaet EØS-rett, mens
folkerett var det aktuelle i semifinalen. I selve finalen handlet oppgaven om
menneskerettigheter. Vinnerne av prosedyrekonkurransen vant et opphold i New York
med besøk hos blant annet Norges FN-delegasjon, og de kunne meddele at de hadde en
strålende tur i januar.
Forhandlingskonkurransen
Forhandlingskonkurransen ble avholdt for andre gang i tidsperioden januar til mars 2015. I
år ble konkurransen innledet med et forhandlingsseminar for alle påmeldte deltakere, før
antall lag ble redusert i en skriftlig runde. Det var god deltakelse i konkurransen. Finalen ble
avholdt i starten av mars, og vår samarbeidspartner Ræder arrangerte både bankett og
foredrag for de fremmøtte tilskuerne.
Karrieredagen «Portal»
Etter lang tid med planer om å arrangere en karrieredag på fakultetet, inngikk ELSA Oslo
og studentforeningen Congregatio Forensis et samarbeid i midten av november 2014. CF
har fokus på næringsliv, børs og finans, og vi ønsket å kombinere dette med ELSAs
internasjonale perspektiv for å gi studentene et bunnsolid produkt. I kjølvannet av flere
artikler i landsdekkende presse om karrierejag og karakterpress på jusstudiet, er et av
formålene med karrieredagen å øke jusstudentenes kjennskap til arbeidsplasser utenfor den
private advokatbransjen, domstolene og strafferettspleien. Karrieredagen vil bli avholdt i
starten av september 2015, og en egen arbeidsgruppe har ansvaret for prosjektet. Det vil bli
både messedag, foredrag og sosiale aktiviteter. Administrering av «Portal» ligger under VP
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STEPs ansvarsområde i ELSA Oslo, og i oppstartsperioden har både president og
generalsekretær vært involvert i arbeidet.

Aktivitetsoversikt
Arrangement

Dato

Markedsføring

Fadderuke

11.08.14 -17.08.14

Facebook, flyers, plakater

ELSA Oslos dag i fadderuken

15.08.14

Del av fadderopplegget

Informasjonsmøte for norske
studenter

26.08.14

Facebook, plakater, flyers

Informasjonsmøte for internasjonale
studenter

Informasjon gitt av fakultetet

Forelesning med Morten Walløe
Tvedt: Å skrive jus til eksamen

03.09.14

Facebook, flyers, plakater

Forelesning med Morten Walløe
Tvedt: Å skrive masteravhandling

03.09.14

Facebook, flyers, plakater

Internasjonal mataften

02.10.14

Facebook

Prosedyrekonkurransen: Første runde

16.10.14

Facebook, flyers, plakater

Prosedyrekonkurransen: Andre runde

23.10.14

Facebook, flyers, plakater

Generalforsamling

29.10.14

Facebook, flyers, plakater

Prosedyrekonkurransen:
Finale

30.10.14

Facebook, flyers, plakater

Hyttetur til hoppeseter

31.10.14 - 01.11.14

Facebook

Vaffelfredag

07.11.14

Facebook

Informasjonsmøte om internasjonale
muligheter i ELSA

17.11.14

Facebook, flyers, plakater

Manuduksjon: Sivilprosess

18.11.14

Facebook, flyers, plakater
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Manuduksjon: Folkerett

24.11.14

Facebook, flyers, plakater

ELSA Day - Foredrag med temaet
«Bryter norske selskaper
menneskerettigheter gjennom sine
datterselskaper?»

26.11.14

Facebook, flyers, plakater

Manudusjon: EU/EØS-rett

26.11.14

Facebook, flyers, plakater

Manuduksjon: Obligasjonsrett

01.12.14

Facebook, flyers, plakater

Manuduksjon: Selskapsrett

03.12.14

Facebook, flyers, plakater

Fadderuke

12.01.15 - 18.01.15

Facebook

Seminar i forhandlingsteknikk

15.01.15 - 16.01.15

Facebook, flyers, plakater

Julebord

18.01.15

Facebook

Utvekslingsmesse

22.01.15

Informasjon gitt av fakultetet

Vaffelfredag

23.01.15

Facebook

Informasjonsmøte for norske
studenter

27.01.15

Facebook, flyers, plakater

Forhandlingskonkurransen: Første
runde

12.02.15 - 13.02.15

Facebook, flyers, plakater

Forelesning med Morten Walløe
Tvedt: Å skrive jus til eksamen

19.02.15

Facebook, flyers, plakater

Forelesning med Morten Walløe
Tvedt: Å skrive masteravhandling

19.02.15

Facebook, flyers, plakater

Masterdagene

23.02.15

Facebook, flyers, plakater

Forhandlingskonkurransen: Andre
runde

26.02.15 - 27.02.15

Facebook, flyers, plakater

Vaffelfredag

27.02.15

Facebook

Forhandlingskonkurransen: Finale

10.03.15

Facebook, flyers, plakater

Hyttetur

20.03.15 - 21.03.15

Facebook

Foreningsdagen v/UiO

25.03.15

Facebook, informasjon gitt av
fakultetet

Påskelunsj

26.03.15

Facebook
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Interaktivt foredrag i selskapsrett

26.03.15

Facebook, flyers, plakater

Informasjonsmøte studietur

09.04.15

Facebook, flyers, plakater

Påskesits - middag for
styre/directors/medarbeidere

09.04.15

Facebook

Legal English

10.04.15

Facebook, flyers, plakater

Generalforsamling

14.04.15

Facebook, nettside

Lawyers@Work: Kommuneadvokaten

21.04.15

Facebook, flyers, plakater

Manuduksjon: EU/EØS-rett

05.05.15

Facebook, flyers, plakater

Manuduksjon: Obligasjonsrett

11.05.15

Facebook, flyers, plakater

Manuduksjon: Selskapsrett

13.05.15

Facebook, flyers, plakater

17. mai-frokost

17.05.15

Facebook

Fellestransition

30.05.15

Ingen - internt arrangement

Studietur til Genéve

07.06.15 - 14.06.15

Facebook, flyers, plakater

Manuduksjoner
Manuduksjoner ble som vanlig avholdt i samarbeid med Advokatfirmaet Schjødt på både
høst- og vårsemesteret. Det har vært svært stor interesse for alle manuduksjonene.
Generalforsamlinger
Generalforsamlingen på høsten ble avholdt i oktober, og ble gjennomført på rekordtid (55
minutter). Kun et par personer fra medlemsmassen møtte opp. VP MCC ble vedtatt fjernet
som styreverv på generalforsamlingen, samt at det ble gjort enkelte redaksjonelle endringer
i vedtektene. Vårens generalforsamling ble avholdt i april, og nytt styre ble valgt. Det var
flere kandidater til flere av styrevervene, og det avtroppende styret ser lyst på engasjementet
rundt å bidra til ELSA Oslos utvikling.
Arrangementer for internasjonale studenter
Fadderuken for internasjonale studenter ble avholdt både på høst- og vårsemesteret. Det
har vært mange som har ønsket å være faddere for internasjonale studenter under begge
fadderukene. I tillegg ble det arrangert enkelte aktiviteter som hyttetur og 17. - maifrokost.
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Organizing Committee og vinnerne av finalen i ELSA Oslos Forhandlingskonkurranse
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ELSA Bergen
ELSA-året i Bergen startet i august med fadderuke, hvor vi hadde både norske og
internasjonale fadderbarn. Rett etterpå var det den årlige store studieturen, dette året til
Costa Rica og Nicaragua, hvor 20 studenter fra Bergen deltok på. Samtidig med dette dro
noen av styremedlemmene våre på KAM i Praha og IPM i Graz.
I midten av september dro 15 stykker fra ELSA Bergen på landsmøtet i Oslo, og feiret
ELSA Norges 30-års jubileum. Alt dette gjorde at starten av ELSA-året ble veldig bra. Det
skulle bare bli enda bedre – da det ble tid for ICM i Bodrum, var bergensdelegasjonen den
største noen gang, med 23 deltakere! Det ble en fantastisk tur, med mange morsomme
minner.
I løpet av høstsemesteret fikk vi også et nytt STEP-traineeship, i Visma Advokater! Vi fikk
også gjennomført prosedyrekonkurransen, i tillegg til hyttetur, pubquizer, foredrag,
lunsjseminar, bedriftspresentasjon osv. Mot slutten av semesteret hadde vi
generalforsamling og julebord.
Etter jul har vi også fått gjort mye. ALD ble gjennomført 2. og 3. februar i samarbeid med
Juristforeningen. Dette er et av de største prosjektene våre, og var en suksess. Vårt nye
prosjektet forhandlingskonkurransen ble også gjennomført for første gang, og var veldig
populært! Vi er svært fornøyde med gjennomføringen. I februar arrangerte vi også en
studietur til Amsterdam og Haag.
I mars var det klart for vårens landsmøte, som var her i Bergen. Med 79 deltakere og 15 av
de internasjonale ble det en utrolig bra helg! I tillegg til spennende workshops hadde vi
fellesvors for alle på Gyldenpris, og bankett på Nøsteboden. Landsmøtet ble avsluttet med
valg av det neste styret i ELSA Norge, hvor fem fra Bergen ble valgt inn, noe vi synes er
veldig gøy.
I april var det ICM i Cluj-Napoca, som to aktive medlemmer fra Bergen reiste på. Rett
etterpå dro styret og noen aktive medlemmer på en study visit til ELSA Porto i Portugal.
Der ble vi kjent med hyggelige portugisere, fikk smakt på portvin og vært mye på
sightseeing.
I mai ble det arrangert et nytt Legal English-kurs, hyttetur, curling med S&A, Oslo-tur for
utvekslingsstudentene og generalforsamling med valg av neste års ELSA Bergen-styre, og
studietur til Paris. Planleggingen av den neste store studieturen, som går til Sør-Afrika i
august, er også godt i gang.
Året har med andre ord vært fullt av spennende aktiviteter på mange områder. Vi er veldig
fornøyde med det høye aktivitetsnivået vi har hatt.
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ELSA Tromsø
Året har vært veldig innholdsrik for ELSA Tromsø. AA arrangerte den årlige
prosedyrekonkurransen og oppslutningen var ekstremt god. I forbindelse med
konkurransen arrangerte S&C en forelesning i prosedyre og retorikk med stipendiat Marius
Storvik. Både på konkurransen og forelesningen fikk vi veldig gode tilbakemeldinger.
Vi har videre arrangert forhandlingskonkurransen for første gang. Dette var veldig
spennende og finalen var åpen for publikum. Ved å ha åpent for publikum fikk de innblikk
i hvordan forhandlinger foregår. Dette tror jeg ga mersmak for mange og vil føre til en
enda større oppslutning til neste år. I foranledning arrangerte vi et foredrag om
forhandlingsteknikk. På foredraget var det godt oppmøte, noe som gir indikasjon på at
studenter er veldig interessert i å lære mer om forhandling.
På våren arrangerte vi arbeidslivsdagen. I år flyttet vi beliggenheten til et litt mindre lokale.
Dette førte til at aktører fra den private- og den offentlige sektoren var mer blandet enn
tidligere år. Dette opplevdes som positivt både fra aktørenes og studentenes side siden
studentene for innblikk i hvilken muligheter en har etter endt utdanning.
S&C arrangerte to studieturer i år.
Den korte turen gikk til Genève
hvor Studieturen la opp til et
innholdsrikt faglig og sosialt
program. Deltakerne besøkte
Geneva Academy of International
Humanitarian Law and Human
Rights, FNs høykommissær for
flyktninger, United Nations Office
at Genève, Røde Kors og World
Trade Organization.
Tilbakemeldingene på turen var
gjennomgående positive.
Den lange turen gikk til Singapore,
Singapore er Sørøst-Asias ledende
handels- og finanssenter. Landet har
en stadig økende og dynamisk utviklende økonomi. Singapore er byen hvor vesten og
østen møtes i en herlig blanding. Det var en god oppslutning til turen, hvor vi måtte
benytte oss av loddtrekning til slutt.
I november arrangerte vi ELSA-day. På selve dagen hadde vi foredrag med Cecilie
Windspoll om Århuskonvensjonen og miljøinformasjonsloven og Sofie A. E. Høgestøl om
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internasjonal strafferett og menneskerettigheter. I pausene var det satt opp stands utenfor
forelesningssalen hvor en kunne besøke Jusshjelpa i Nord-Norge, Students for justice in
Palestine, Redd Barna Tromsø, FN Studentene, SAIH og ELSA Tromsøs STEP; herunder
tilbud om internasjonale traineeordninger. Vi avsluttet dagen med å ha en quiz i Bazinga
(kafeen på campus). Spørsmålene var ikke juridisk rettet, men godt og blandet. Det var en
fantastisk oppslutning på selve dagen og på quizen.
STEP har i år inngått en avtale om traineeship med FeFo(Finnmarkseiendommen) som er
et eget rettssubjekt som forvalter grunn- og naturressurser i Finnmark. STEP har også hatt
egne stands på alle andre arrangement i regi av ELSA Tromsø. Det oppleves som veldig
positivt grunnet synliggjøre seg selv, samt informere studentene om deres muligheter til å
være trainee internasjonalt. STEP har videre jobbet med sitt nyhetsbrev og bistått
studenten med
traineeship ved
havrettssenteret.
Vi har videre deltatt på
to landsmøter. På
høsten var landsmøtet
i Oslo. Vi reiste med
en delegasjon på 15
medlemmer. Årsaken
til hvorfor ikke bare
styret reiste men også
undergruppemedlemm
er var for å inspirere
de og lære de mer om ELSA. Landsmøtet opplevdes som positivt, hvor workshopene og
trainingen var lærerik. Siste kveld under landsmøtet var banketten, og det er fantastisk å se
oppslutningen blant alumniene som valgte å delta på banketten, spesielt siden det var
ELSAs 30-års jubileum.
På våren deltok vi på landsmøtet i Bergen. Her også reiste vi med en ganske stor delegasjon
hvor vi inkluderte undergruppemedlemmer. Noe som igjen førte til at disse
undergruppemedlemmene stilte til valg under vårens generalforsamling, og ble valgt inn.
Dette var et helt fantastisk landsmøte fylt med læring og moro. Dette spesielt siden det var
så mange internasjonale delegater som deltok. Det er veldig interessant å se hvordan
lokalgrupper i andre land takler kjente problemer i lokalgruppene samt hvordan de
gjennomfører arrangement. I tillegg ble det valgt et nytt landsstyre på landsmøtet, hvor vår
egen Kristian Wangsfjord ble valgt inn som Vice President of Seminars & Conferences.
Planen videre er å gjennomføre en god transition med det neste styret, herunder skal vi dele
opp transition i en generell del og en spesiell del, hvor den generelle delen skal være med på
å belyse oppgavene i generell forstand, svare på forventningene de vil ha, informere,
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aktivisere og engasjere om ELSA og å skape relasjoner. Vi følger opp denne transitionen
med å arrangere en tapaskveld for nåværende og det nye styret. Denne skal inkludere
velkjente energizers som ”Baby shark” ++. Vi har ikke satt en spesiell dato for
gjennomførsel av den spesielle transition, men vi har bestemt at det må gjennomføres
innen en frist. Vi har videre blitt enige om at hvert styremedlem lager en god og informativ
mappe som omhandler vervet og styremedlemmet skal være behjelpelig med å besvare
spørsmål, avslutningsvis skal styremedlemmet rapportere inn hva som er gjort på transition.
En del fra det nåværende styret har blitt gjenvalgt. Deres plan er å starte arbeidet sitt rettet
mot høsten allerede nå. Herunder arrangering av landsmøtet i Tromsø på høsten, arrangere
Legal English og mer sosiale arrangement rettet mot undergruppemedlemmene. Vi har for
eksempel tenkt på muligheten hvor vi har en utkledningsfest hvor en må kle seg ut som en
dom.

Aktivitetsoversikt
Arrangement:
Dato:
Stand!og!introduksjon! 19.08.14
for!1.avd!!
Rekrutteringslunsj
27.08.14

Antall deltakere:
Hele 1. Avd

Forelesning!Prosedyre! 10.09.14
og!retorikk!med!
stipendiat!Marius!
Storvik!!
Prosedyrekonkurrans 19.09.14
en,!1.runde!!

120

49

STEPXstand!!

19.09.14

Quiz

01.10.14

8 lag, full rettsal
hver runde (ca. 85
tilskuere)
De som var på
prosedyrekonkurran
sen
70

Prosedyrekonkurrans
en,!2.runde!!
STEPXstand!!

16.10.14

Ca. 60

16.10.14

Prosedyrekonkurrans
en.!finale!!

31.10.14

De som var på
prosedyrekonkurran
sen
151!tilskuere!!

Markedsføring:
Stand med
goodiebags/flyers
Facebook, i
forelesning, i
seminar
Facebook, flyers

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

Facebook,!flyers,!
plakater!
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Prosedyrekonkurrans
en!afterparty!!
Studietur til Genève
Skrivekurs med Morten
Walløe Tvedt
Generalforsamling
ELSA Day:

31.10.14

24.11.14
26.11.14

15

Forelesning med Cecilie
Windspoll om
Århuskonvensjonen og
miljøinformasjonsloven
Stands /m Jusshjelpa i
Nord-Norge, Students
for justice in Palestine,
Redd Barna Tromsø,
FN Studentene, SAIH
og ELSA Tromsøs
STEP; herunder tilbud
om internasjonale
traineeordninger.
Forelesning med
stipendiat Sofie A. E.
Høgestøl om
Internasjonal strafferett
og menneskerettigheter.
Quiz
Studietur til Singapore

26.11.14

29

151

3.-9.11.14 12
18.11.14 123

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

26.11.14

26.11.14

34

26.11.14
8.19.01.15
30.01.15

70
12

Facebook, flyers

65

Facebook, flyers

De to første
rundene gikk bak
lukkede dører av
hensyn til
deltakerne

Facebook, flyers,
plakater

30-40

Facebook, flyers

Forelesning i
forhandlingsteknikk ved
Svein Kristian Arntzen
og Anna Nylund.
1. runde i
10.02.15
forhandlingskonkurranse
n
2. runde i
25.02.15
forhandlingskonkurranse
n
02.03.15
Foredrag!ved!Jonas!
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Heli:!Vestens!
sanksjoner!mot!
Russland!innenfor!
oljeX!og!gassektoren.!!
Arbeidslivsdagen!
Manduksjon!i!
avtalerett!med!
Mathilde!Lund!
Meltvedt!!
Finale i
forhandlingskonkurranse
n
Generalforsamling
Forelesning!med!
sivilombudsmann!
Aage!Thor!Falkanger!
om!sitt!mandat!i!
forebyggingsenheten!
mot!tortur!og!
umenneskelig!
behandling!ved!
frihetsberøvelse.!!

05.03.15
10.03.15

120

Facebook, flyers

10.03.15

40

08.04.15
26.04.15

38
25

Facebook, flyers, i
seminar, i
bibliotek.
Facebook
Facebook, flyers

ELSA Tromsø forhandlingskonkurranse
Planleggingen av årets konkurranse kom ordentlig i gang i begynnelsen av januar. Vi brukte
mye tid på å avklare om hovedsamarbeidspartneren vår var interessert i å bidra og fikk
endelig avslag lite før jul. Vi var derimot svært heldige at fakultetet, med Anna Nylund og
Svein Kristian Arntzen i spissen, ønsket å bidra aktivt.
Det hele ble innledet med en åpen forelesning i forhandlingsteknikk før påmeldingsfristen
gikk ut noen dager senere. Vi fikk 8 påmeldte lag og gjennom tre runder med utslagninger
satt vi igjen med et vinnerlag som deltok i ELSAs nasjonale forhandlingskonkurranse i
Oslo i midten av april.
Tilbakemeldingene fra fakultetet har vært utelukkende positive og arrangementet har blitt
tatt godt i mot. Fakultetet ser frem til en ny konkurranse neste år.
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