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Forord
Velkommen til ELSA Norges årsrapport!
I denne rapporten, samt de vi tidligere har utgitt, kan du lese om de aktivitetene vi har
gjennomført i vår styreperiode. Årsrapporten er et godt verktøy for å sikre kontinuitet og
inspirasjon til fremtidige styrer – ved å titte på årsrapportene kan man få inspirasjon til nye
arrangementer ved å se på hva som er blitt gjort tidligere, eller man kan hente frem eldre
konsepter som er gått i glemmeboken. Visste du for eksempel at ENP før årtusenskiftet var en
kvalifiseringsrunde til EMC2?
ELSA-året 2014/2015 har vært en flott opplevelse for alle vi i ELSA Norge. Vi har trivdes med å
jobbe sammen, samarbeidet bra, og vi har alle trivdes med å jobbe med lokalgruppene.
Lokalgruppene har også holdt et bra nivå, og fortsetter fremgangen som ELSA Norge sett de
siste årene, både hva gjelder antall akademisk givende arrangementer og oppslutningen rundt
dem.
ELSA-året har likevel ikke bare vært lett. Vi mistet en observatørgruppe – ELSA Kristiansand.
De fikk ikke nok engasjement rundt ELSA, og dette kan nok forklares med det svært lave antallet
jusstudenter der nede. Videre har det vært en del endringer av sponsorater rundt om i ELSA
Norge, men dette kan nok også utarte seg til å bli en stor mulighet i det kommende året.
Likevel er året i aller høyest grad preget av positiv utvikling: Forhandlingskonkurransene lokalt
fikk meget god oppslutning og er på vei til å festne seg som en selvfølge ved de juridiske
fakulteter, og begynner nå å fange oppmerksomheten til fakultetsledelsene. Dette kan bare lede til
enda bedre forhandlingskonkurranser i fremtiden. ENP gikk knirkefritt, og Bergen stakk av med
seieren igjen. STEP fikk inn mange søknader, og til delegasjoner fikk vi igjen med
uforholdsmessig mange nordmenn. Det har vært gode og interessante landsmøter med fri og
åpen diskusjon og mange nye vennskap knyttet, både innenfor og utenfor landegrensene.
Jeg tror jeg trygt kan snakke for alle i ELSA Norge 2015/2016 når jeg sier at vi kommer til å se
tilbake på dette året med et stort smil om munnen, og vi kommer til å savne vår periode som
aktive i ELSA.
Måtte det nye styret ha all lykke på sin side og også ha et fantastisk år!
Erlend Stuart Serendahl
President
ELSA Norge 2015/2016
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Struktur
ELSA Norge består av tre lokalgrupper: En gruppe ved hvert av de tre juridiske fakultetene,
henholdsvis Oslo, Bergen og Tromsø. I Bergen og Tromsø er alle jusstudenter medlemmer, mens
i Oslo må man aktivt melde deg inn for å bli medlem. Til sammen er det i dag over 2600
medlemmer i ELSA Norge. I tillegg har ELSA Norge landsstyret som skal være bindeleddet
mellom lokalgruppene i ELSA Norge og det internasjonale styre i ELSA. De syv
styremedlemmene blir valgt på 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
International

ELSA Norge

ELSA Oslo

ELSA Bergen

ELSA Tromsø
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Tillitsvalgte i ELSA Norge
ELSA Norge
President: Erlend Stuart Serendahl
Generalsekretær: Cilje Marie Stray
Vice President for Marketing: Mariann Nilsen
Vice President for Academic Activities: Asbjørn Tobiassen Øi
Vice President for Seminars and Conferences: Kristian Wangsfjord
Vice President for Student Trainee Exchange Program: Hanne Lillemork
Økonomiansvarlig: Marius Raju Johansen

Styret i ELSA Norge under planleggingshelgen høsten 2015
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ELSA Oslo
President: Ellen Tvedten Jorem
Generalsekretær: Ada Korhonen/Karoline Oppen Berntsen
Vice President for Marketing: Karina Kviebakk Mauren
Vice President for Academic Activities: Adnan Vejzovic
Vice President for Seminars and Conferences: Sonam Hindocha
Vice President for Student Trainee Exchange Program: Iselin Kaus
Økonomiansvarlig: Heidi Sønes
Sosialansvarlig: Emilie Lillevik Simeonov

Styret i ELSA Oslo under LM våren 2016
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ELSA Bergen
President: Oda Eriksen Rønning
Generalsekretær: Fatma Lamin
Vice President for Marketing: Ingrid Haugen-Flermoe
Vice President for Academic Activities: Marie Agerup Kildahl
Vice President for Seminars and Conferences: Camilla Higraff Åmotsbakken
Vice President for Student Trainee Exchange Program: Julianne Vangsnes
Økonomiansvarlig: Saffa Galal/Kristian Ulriksen
Sosialansvarlig: Hanna Brodersen
Director for Arbeidslivsdagene: Marthe Holm

Styret i ELSA Bergen under LM våren 2016
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ELSA Tromsø
President: Alex Jægersen
Generalsekretær: John Nilsen/Guro Aandahl Tande
Vice President for Marketing: Nikolai Karleif Lyngnes
Vice President for Academic Activities: Mathias Brattli Agaze
Vice President for Seminars and Conferences: Martine Eberg Brandt
Vice President for Student Trainee Exchange Program: Arthana Asokumar
Økonomiansvarlig: Fredrik Astad Sve
Director for Prosedyrekonkurransen: Benedicte Kjærran
Director for Forhandlingskonkurransen: Stine Marie Høgden
Director for Arbeidslivsdagene: Ingerid Prestmoen Bauger
Director for S&C Studieturer: Guro Aandahl Tande
Sosialansvarlig: Jens Finanager

Deler av styret i ELSA Tromsø under LM våren 2016
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Om ELSA Norge
The European Law Students’ Association Norge (ELSA Norge) er en av 43 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 2015-2018, å
være et verdifullt tilbud til jusstudenter og unge jurister, ved å tilby akademisk og profesjonell
utvikling, hovedsakelig i et internasjonalt perspektiv. Videre skal ELSA Norge være en arena for
kommunikasjon og samarbeid mellom jusstudenter på landsbasis og på tvers av landegrensene.
Alt arbeid i ELSA skjer på frivillig basis.
ELSA Norges daglige drift som studentorganisasjon består i blant annet å formidle
jobbutveksling i Europa, arrangere ELSA Norges nasjonale prosedyrekonkurranse (ENP) samt
ELSA Norges Nasjonale forhandlingskonkurranse (ENF), i tillegg til studieturer til fakulteter og
rettsinstanser i utlandet. Videre skal ELSA Norge koordinere og bistå ELSA Bergen, Oslo og
Tromsø ved planleggingen av deres aktiviteter, særlig de lokale prosedyre-og
forhandlingskonkurransene. I Oslo og Bergen er det også ELSAs lokalgrupper som arrangerer
fadderuken for de internasjonale studentene ved de juridiske fakulteter. Lokalgruppene arrangerer
også flere aktiviteter for utvekslingsstudentene i løpet av året.
ELSA Norge har videre som oppgave å videreformidle de internasjonale mulighetene ELSA kan
tilby. 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 den nye
strategiske planen, vedtatt på LM i Tromsø høst 2015, er det et økt fokus på å promotere de
internasjonale mulighetene ELSA tilbyr.
På landsmøte våren 2015 ble ELSA Kristiansand valgt inn som ny observatørgruppe. De
opplevde store problemer med å skape entusiasme rundt organisasjonen, trolig fordi det kun er
om lag 200 jusstudenter ved universitetet. De opphørte som observatørgruppe før LM i Tromsø
høst 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 samarbeidavholdes det i tillegg to møtehelger i løpet av
året, hvor hele styret er samlet. I både sommer 2015 og vinter 2016 dro styret på hyttetur
sammen for å planlegge semesteret, men også for å sosialisere og dermed får et enda tettere
samarbeid.
Under følger en videre oversikt over vedtektsfestede møter i ELSA-nettverket (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 på å koordinere aktivitetene, samt på å
videreutvikle og styrke våre eksisterende tilbud.
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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 2015 ble ICM avholdt i Batumi i Georgia. ELSA Norge deltok med en respektabel
delegasjon på 18 stykker som deltok aktivt. Flere i delegasjonen deltok som både ordstyrere i
workshops og sekretærer. Av særlig viktighet på dette ICM var vedtakelsen om å samkjøre alle
ELSA Law Schools’ søknadsfrister. Dette gjør søknadsprosessen langt lettere, da interesserte ikke
lenger trenger å forholde seg til ulike søknadsprosesser etc.

ELSA Norges delegasjon til ICM Batumi
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Våren 2016 ble ICM avholdt på Malta. Seks stykker fra landsstyret deltok, samt Alyona Litvinova
og Nikolai Karleif Lyngnes. Igjen hadde vi en aktiv delegasjon som deltok aktivt i
gjennomføringen av ICM. Ved dette ICM uttrykte ELSA Norge misnøye over manglende
innhold i flere av de internasjonale møtene – les vårt input paper til dette ICM for mer
informasjon.
I tillegg gratulerer vi Alyona Litvinova med seieren av valget til VP STEP i ELSA International
2016/17!

ELSA Norges delegasjon til ICM Malta
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Landsmøter (LM)
Tromsø, Høst 2015
Landsmøtet er det høyeste organ i ELSA Norge-nettverket. Høsten 2015 fant dette sted 17.-20.
september i Tromsø. Høst-LM avholdes tidlig i semesteret og varer én dag lenger enn vår LM,
slik at nettverkets nye tillitsvalgte skal få muligheten til å bli kjent og få en ordentlig innføring i
ELSA slik at året kan bli så produktivt som mulig. Vi hadde også to internasjonale gjester: Dirk
fra Tyskland, som har vært et fast tilskudd til våre landsmøter de siste årene, samt Julia, også fra
Tyskland, som studerte i Oslo et semester.
Ved dette landsmøtet vedtok vi også en ny strategisk treårsplan (se nedenfor).

Avslutningsplenum under LM i Trømsø høsten 2015
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Oslo, Vår 2016
Vårens landsmøte ble holdt 1. - 3. april i Oslo. Ved dette landsmøtet foretok vi en opprydning i
ELSA Norges vedtekter, samt valgte nytt styre til ELSA Norge for perioden 2016/17. Denne
gangen hadde vi tre internasjonale gjester fra Tyskland (deriblant Dirk) i tillegg til Hector Tsamis
(generalsekretær i ELSA International) som holdt en god training om hvordan å gi transitions.
Det var kandidater som stilte til alle vervene, fra alle tre lokalgrupper. Vi gleder oss til å se hva de
vil utrette i neste styreperiode!

Styret i ELSA Norge med de internasjonale gjestene under LM i Oslo våren 2016
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International Presidents Meeting (IPM)
To ganger i året blir det avholdt et internasjonalt møte for ELSAs presidenter. Høsten 2015 ble
IPM avholdt i Thessaloniki i Hellas, og ELSA Norge var representert ved presidentene i ELSA
Norge og ELSA Bergen. Dette møtet var nyttig for å bli kjent med de andre presidentene i
nettverket og for å sikre et godt samarbeid, men var utover dette lite nyttig faglig sett og for
utviklingen av ELSA.

Oda og Erlend under IPM i Thessaloniki

Vinteren 2016 ble IPM avholdt i Brno i Tsjekkia. ELSA Norge var representert ved presidenten
av ELSA Norge, ELSA Bergen, samt VP STEP i ELSA Norge. Workshops og tema under dette
IPM var i stor grad unyttig og tiden opplevdes som bortkastet, selv om det var hyggelig å treffe
presidentene igjen.

Alex, Erlend og Hanne er her sammen med noen av de andre deltakerne i Brno

Vi oppfordrer det nye styret til å ha et kritisk blikk til innholdet og nødvendigheten av to IPMs.
Nåværende president Erlend Serendahl har deltatt på fire IPMs, og har aldri opplevd at disse i
noen særlig grad har vært produktive, ut over nyttigheten av å bli kjent med de andre
presidentene.

15

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.
Key Area Meeting fant i år sted i Salento, Italia i begynnelsen av september. ELSA Norge stilte
med en delegasjon på fem personer og var representert i alle workshoppene. Dagene ble brukt til
å bli kjent med årets ELSA-offiserer fra andre land, og til å friske opp Key Area-kunnskapen og
motivasjonen.
SAM ble arrangert i Praha, Tsjekkia i starten av september. ELSA Norges var representert med 5
stykker, og var også her representert i alle workshoppene. Deltagerne bidro aktivt både faglig og
sosialt (ELSA Spirit).

ELSA Norges delegasjon til KAM høsten 2015
Fra venstre: Julianne Vangsnes, Asbjørn
Tobiassen Øi, Hanne Lillemork, Kristian
Wangsfjord og Camilla Higraff Åmotsbakken

ELSA Norges delegasjon til SAM høsten 2015
Fra venstre: Mariann Nilsen, Nikolai Karleif Lyngnes, Ingrid
Haugen-Flermoe, Marius Raju Johansen og Cilje Marie Stray
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Joint Studietur til Brussel & Luxembourg
ELSA Norges årlige studietur til Brussel og Luxembourg fant i år sted 1. til 7. februar.
Turen var som før svært populær, denne gangen med 24 deltakere fra alle de tre juridiske fakultet
i landet.
Turen startet med tre dager i Luxembourg, før deltakerne toget videre til Brussel. Som tidligere
var turens tema EU og EØS-rett. Deltakerne besøkte gjennom uken EU-domstolen, EFTAdomstolen, advokatfirmaet Clifford Change, ESA og NATO. Noen tok også turen innom den
spennende EU Studies Fair. Turen ble på sedvanlig vis avsluttet med en morsom bankett i
Brussel.
ELSA Norge vil rette en stor takk til planleggingsgruppen for strålende godt arbeid før, under og
etter turen.

Deltakerne under årets studietur til Brussel & Luxembourg
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ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse (ENP)
Vinnerne av prosedyrekonkurransene arrangert av ELSA Bergen, ELSA Tromsø og
Juristforeningen i Oslo møttes mandag 1. februar 2016 i ELSA Norges nasjonale
prosedyrekonkurranse.
Finalen fant sted i Gamle festsal, Domus Academica, ved universitetet i Oslo.
Dommere i finalen var høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, tidligere høyesterettsdommer
Karin Bruzelius og professor Tone Sverdrup.
Oppgaven var av forvaltningsrettslig karakter og var inspirert av den aktuelle problemstillingen
om sjødeponi i Førdefjorden.
Konkurransen ble vunnet av Ida Synnøve Solheim og Eirin Schanke som representerte UiB.
Det var også i år planer om å ha et prosedyreseminar hos Hjort, men dette måtte dessverre
avlyses pga. oversvømming i Hjorts lokaler. Det anbefales imidlertid at det søkes å gjennomføre
et slikt seminar neste år da det ikke bare hever det faglige utbyttet av konkurransen, men også
fordi det gjør ENP til en sterkere merkevare.

Annonsering av vinnerne av ENP 2016
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ELSA Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse (ENF)
Mellom den 8. og 10. april ble ELSA Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse avholdt
i Arntzen de Beches lokaler i Bygdøy Allé i Oslo. Lagene fra Oslo, Bergen og Tromsø
kjempet her om å bli landets beste forhandlere.
Nytt av året var at de før hver runde ble holdt et foredrag om ulike aspekter ved forhandlinger.
Tirsdag 08. mars holdt partner i AdeB, Ole Kirkvaag, et foredrag der han fortalte om sine
erfaringer med forhandlinger på vegne av stater og spesielt Norge som påvirkningsagent i
forbindelse med å etablere moderne regelverk.
Onsdag 09. mars snakket Roar Wægger fra Juristforbundet om generell forhandlingsteknikk og gi
noen gode, praktiske tilnærmingsmåter til forhandlingssituasjonen.
Torsdag 10. mars ble det kort foredrag, ved universitetsprofessor Sverre Blandhol, om etiske
problemstillinger i forhandlinger. Hvor langt kan man gå for å ivareta sin parts interesser?
Dommerpanelet var sammensatt av representanter fra næringslivet, politikken og
advokatbransjen, og bestod av Knut Storberget, Harald Norvik, Gisele Marchand, Bente Brevik,
Sverre Blandhol, Erlend Haaskjold, Michael Rummelhoff, Pål Sveinsson og Atle E Lunder.
Pauline Helle og Turid Oma vant konkurransen og representerte Norge i den internasjonale
finalen i Sveits hvor de kom på en sterk fjerdeplass. De ble coachet av Roar Wægger fra
Juristforbundet.
For å sikre et større publikumstall passet vi på å promotere foredragene godt i forkant og hadde
påmeldingsskjema for publikummerne.
Den nasjonale finalen er sponset av AdeB, mens den internasjonale er sponset av
Juristforbundet.

Vinnerne av ENF 2016 sammen med noen av dommerne
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Student Trainee Exchange Programme
Året startet med at alle lokalgruppene mottok hver sin trainee og gjennomførte Reception. I
ELSA Oslo ble traineeshipet hos SAPA gjennomført, i ELSA Bergen ble traineeshipet hos Visma
Advokater gjennomført, mens ELSA Tromsø gjennomførte ELSAs nordligste traineeship hos
Fefo i Vadsø. Alle traineeshippene ble vel gjennomført, og både traineer og arbeidsgivere var
fornøyde.
I ELSA Bergen ble det opprettet en ny trainee-stilling hos OneSubsea, som ble gjennomført på
starten av sommeren. Stillingen hos Fefo ble også utlyst igjen, men den fikk dessverre ikke nok
søkere.
Til sammen har vi mottatt over 50 søknader til STEP i år, noe som er et tall vi kan være fornøyde
med. Av disse fikk hele ni stykker tilbud om traineestillinger, blant annet i Georgia, Italia og på
den Dominikanske Republikk.
På landsmøtet i vår ble det vedtatt at også jusstudenter fra høgskolene skal kunne søke på STEP
ved å melde seg inn i ELSA Norge. Her er det et stort potensiale for å øke antall søkere fra
Norge, og det blir spennende å følge utviklingen de neste årene.
Vi har også jobbet med å forenkle søknadsprosessen enklere for norske søkere ved å utarbeide
klare retningslinjer for hvordan søknaden skal fylles ut og hvordan søkerne skal klassifisere sin
juridiske kunnskap.
Alt i alt har det vært et godt STEP-år med dedikerte vervholdere!

Deler av markedsføringsmaterialet til STEP
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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 facebooksidene våre
over 6000 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 bruk 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 en av de viktigste
kommunikasjonskanalene for å profilere organisasjonen vår. Hjemmesiden er et særlig viktig
verktøy hva kommer til å skape interesse hos potensielle samarbeidspartnere og sponsorer. Vi har
i år fokusert på 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
Norge. 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, men har blitt brukt i noen grad overfor alumnis. Ellers bruker noen
av undergruppene studentportaler på nett, hvor de har mulighet til å legge inn informasjon om
aktiviteter i en felles kalender og dele nyheter med fakultetene.
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. Ellers har vi også Dictum, ELSA Norges egne medlemsmagasin, 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 med informasjon om alt vi har å tilby.
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Rapport på den økonomiske tilstanden i ELSA Norge 2015/2016
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 årlig og fordeles likt på de tre
lokalgruppene.
Videre har ELSA Norge en generell sponsoravtale med Nordli som gir NOK 20 000,- i
inntekt per år.
Landsstyret har per dags dato ikke inngått ny avtale med Advokatforeningen for ELSA Norges
Nasjonale Prosedyrekonkurranse (ENP) slik at inntektene her er redusert med 36 000 (45 000
inklusiv moms). President i ELSA Norge har gjennom styreperioden jobbet med å reforhandle
avtalen, og det foreligger per dags dato et utkast til ny avtale, som er muntlig akseptert av
Advokatforeningen. Avtalen innebærer en økning av øremerket støtte til ELSA Norges Nasjonale
Prosedyrekonkurranse (ENP) til 39 200,- (49 000,- inklusiv moms), med varighet frem til ENP
2018. Videre er det i avtalen tatt inn en særbestemmelse om at Advokatforeningen vil betale 45
000,- inklusiv moms for ENP 2016, slik at støtten blir etterbetalt. Utkast til ny avtale innebærer
også at lokalgruppene vil få 20 000,- inklusiv moms for sine lokale prosedyrekonkurranser.
Landsstyret har også en hovedsamarbeidspartner til ENP med Hjort som gikk ut ved endt
styreperiode og som ga 65 000,- eksklusiv moms i inntekter per år. Sistnevnte går til å dekke
ELSA Norges øvrige budsjetterte kostnader og er ikke ”bundet” til ENP. Hjort har uttalt at de
ikke ønsker å reforhandle avtalen, slik at ELSA Norge sine inntekter for styreperioden 2016/2017
vil reduseres med 65 000,Landsstyret har også videreført avtalen med Arntzen de Besche (AdeB) som sponsor til ELSA
Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse 2016 (ENF). Denne styreperioden har det gitt 60
000,- i inntekter som ikke er øremerket konkurransen. AdeB virker positive til å videreføre
avtalen, og det er gode muligheter for at landsstyret for 2016/2017 vil kunne reforhandle avtalen
med AdeB.
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 planleggingshelgene. Derimot har kostnadene knyttet til landsmøtene blitt
noe høyere enn forventet, men mesteparten disse kostnadene er dekket inn via andre
budsjettposter som gikk i pluss. Dette medfører egenkapitalen vil reduseres noe.
Ved styreperiodens slutt vil egenkapitalen sannsynligvis ligge på i underkant av 200 000, som gir
grunnlag ett års drift av organisasjonen.
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ELSA Oslo
ELSA Oslo har fremdeles ikke inngått noen hovedsamarbeidsavtale. De har imidlertid inngått
nye avtaler med Hjort og Advokatforeningen for neste styreperiode. Det kreves fremdeles
deltakeravgift på de fleste arrangementer.
De arrangementene ELSA Oslo har hatt sponsorer knyttet til oppgis å være: 20 000,- i
manuduksjoner som sponses av Schjødt, 40 000,- fra Ræder for Forhandlingskonkurransen, og
50 000,- fra Ba-Hr for deres Prosedyrekonkurranse. Fra neste periode har ELSA Oslo avtale på
100 000,- fra Hjort i forbindelse med Prosedyrekonkurransen.
ELSA Oslo har brukt en del mindre penger enn budsjettert forrige styreperiode, og har dermed
økt egenkapitalen betydelig. Egenkapitalen er nå på rundt 185 000,- ca. 75 000,- opp fra i fjor.
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,- som gikk ut etter endt styreperiode.
Videre får de økonomisk støtte fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen på 137 000,-.
De får også 12,5 prosent av nettoinntektene på Arbeidslivsdagene ved det juridiske fakultet i
Bergen som gir ca. 110 000,- i inntekter. I år vil lokalgruppen gå litt i overskudd på grunn av høyt
inntektsnivå.
Advokatfirmaet Harris har dessverre ikke villet reforhandlet avtalen og ELSA Bergen jobber for
øyeblikket med å finne nye hovedsamarbeidspartner. ELSA Bergen virker positive til at ny avtale
vil bli inngått, da flere firmaer har vist interesse,
I tillegg har lokalgruppen en egenkapital på over 400 000,- og økonomien er
derfor solid.

ELSA Tromsø
ELSA Tromsø har en hovedsamarbeidsavtale med advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, som
ble reforhandlet denne styreperioden. Avtalen gis en inntekt som oppgis å utgjøre ti prosent av
lokalgruppens årlige inntektsgrunnlag.
I tillegg har lokalgruppen en avtale med Advokatforeningen om forhandlingskonkurransen.
Hovedinntektskilden til ELSA Tromsø 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,-.
Økonomiansvarlig beskriver den økonomiske situasjonen i lokalgruppen som meget god.
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Egenkapitalen oppgis å gi grunnlag for å drive organisasjonen med nåværende
aktivitetsnivå i omtrent 17 måneder, uten å motta inntekter.

Oppsummering
Samlet sett må det sies at alle lokalgruppene og det nasjonale styret har i løpet av året fått
en god og solid økonomi, og vil kunne klare seg i mer enn et år på egenkapitalen hvis
sponsoravtaler eller samarbeidsavtaler faller bort.
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Strategisk Måloppnåelse
Strategic Plan 2015 - 2018
1st Main goal: To maintain and further strengthen ELSAs position and recognition in Norway
as a professional, international and academically rewarding association for law students
Subsidiary goals:
- ELSA Norway and every local group shall strive to increase their income in order to fulfill the
following subsidiary goals in the strategic plan.
Oppnåelse: Vi har etter alt sigende økt sponsoratet fra Advokatforeningen til alle lokalgrupper og
ELSA Norge. Dessverre har ENP mistet Hjort som sponsor, og ELSA Bergen har mistet Harris
som hovedsponsor.
- Every local ELSA group at a university that offers a Master i rettsvitenskap shall send one team
to the ENF every year.
Oppnåelse: vinnerne fra alle lokale forhandlingskonkurranser deltok på ENF.
- ELSA Norway shall send one team to the INC every year
Oppnåelse: Vinnerne av ENF, Pauline Helle og Turid Oma, dro til INC i Sveit og kom på 4.
plass!
- All academic events on the national level shall be mentioned in at least one law student
magazine at every local groups university.
Oppnåelse: Ja. ENF i Stud.Jur og tidligere i Justitia, ENP i Stud. Jur.
- All local ELSA groups shall host academic events in both Norwegian and English every year
Oppnåelse: Ja. Alle lokalgrupper avholdt Legal English-kurs.
- All local ELSA groups shall host at least one IFP-event each year
Oppnåelse: Ja.
- All local ELSA groups shall at least participate in one Study Visit or arrange one, or both, or
arrange an Institutional Visit abroad for their respective students every year.
Oppnåelse: Ja. Tromsø 2, Bergen 3, Oslo 2.
- All local ELSA groups shall have at least one event in cooperation with their university/faculty
per year
Oppnåelse: Ja.
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- There shall be at least 50 STEP-applications among Norwegian students per year
Oppnåelse: Ja – 52 søknader
- There shall be at least 3 delegates from ELSA Norway per year
Oppnåelse: Ja.
- There shall be at least 3 ELSA Law School participants from Norway each year
Oppnåelse: Vanskelig å holde oversikt, men trolig ja.
- ELSA Norway shall send at least one team to either the HRMCC or EMC2 each year.
Oppnåelse: Ja. Ett lag fra UiO.

2nd Main Goal: To maintain and further strengthen ELSA Norways position and recognition
internationally as a resourceful and professional NG
Subsidiary goals:
- ELSA Norway and every local group shall strive to increase their income in order to fulfill the
following subsidiary goals in the strategic plan.
Oppnåelse: Se over
- ELSA Norway shall be represented by at least one member from the National Board and at
least one member from a local group at the KAM, SAM, IPM, ICM and NOM
Oppnåelse: Ja.
- Every National Board member shall attend at least one of the above, excluding the NOM
Oppnåelse: Ja.
- Every local group shall every year offer at least one STEP-traineeship
Oppnåelse: Ja.
- ELSA Norway shall every year host an event that is also open to and rewarding for international
participants
Oppnåelse: Ja, NOM i Bergen
- ELSA Norway shall every year be represented in least one working group or the international
team.
Oppnåelse: Ja.
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Årsrapporter
ELSA Oslo
Generelt
ELSA Oslo har også i denne perioden hatt et spennende og variert tilbud til studentene.
Vi har hatt et fokus på å gjøre organisasjonen enda mer inkluderende og åpen for nye aktive
medlemmer. Det har vi jobbet mot ved å organisere flere sosiale sammenkomster, ved å endre
oppsettet under og etter infomøtet, ved å poste oversikter over ledige stillinger på Facebook og
ved å skape spesifikke stillinger til flest mulig medarbeidere slik at de skal føle et større ansvar og
en større tilhørighet til organisasjonen.
I forrige periode startet styret ELSA Oslos prosedyrekonkurranse i internasjonale emner. Vi har
videreført arbeidet med denne og er svært fornøyd med en vellykket runde dette semesteret i
samarbeid med Advokatfirmaet BA-HR. Vi har i tillegg fremforhandlet en meget gunstig
sponsoravtale med Advokatfirmaet Hjort for neste års konkurranse og tror det kommer til å bli et
flott samarbeid.
Medlemsmasse og oppmøte
Antall medlemmer pr. juli 2016 er 392. Disse er meldt inn via innmeldingsskjema på våre
nettsider, siden ELSA Oslo har aktiv innmelding.
I år hadde vi 20 påmeldte lag til Forhandlingskonkurransen, og 14 av disse leverte inn besvarelse.
Avviket skyldes nok en litt utfordrende oppgave og at lagene kjente på at det var stor
konkurranse når de så alle de andre lagene på det innledende kurset.
Vi hadde 25 påmeldte lag til årets Prosedyrekonkurranse, og 16 av disse leverte inn besvarelse.
Avviket skyldes nok det samme som for Forhandlingskonkurransen.
Både PK og FK var også populære for publikum. Vi er svært fornøyd med dette.
Ellers har vi også i år vært fullbooket til manduksjonene i samarbeid med Advokatfirmaet
Schjødt. Fordi det dessverre alltid er flere som ikke melder avbud selv om vi har en lang
venteliste har vi denne perioden lagt inn en buffer på rundt 6 studenter. Til neste periode kan
denne vurderes økt til 10.
Også arrangementene i S&C har vært populære, se eget avsnitt for nærmere informasjon.
Samarbeid og økonomi
Samarbeidsavtalen med advokatfirmaet Ræder i forbindelse med forhandlingskonkurransen
har blitt videreført i perioden 2015/16. Den ble reforhandlet i forrige periode og det har derfor
ikke vært naturlig å reforhandle den igjen denne perioden, men det blir det naturlig at skjer i neste
periode.
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ELSA Oslo var fornøyd med samarbeidet om Prosedyrekonkurransen med Advokatfirmaet BAHR i denne perioden. Vi har likevel valgt å inngå en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Hjort
om neste års konkurranse. Det har vi blant annet gjort med formål om større enhet rundt
sponsoravtaler i ELSA-nettverket i Norge, da Hjort også samarbeider med andre i nettverket.
ELSA Oslo har i tillegg, i likhet med både ELSA Tromsø, Bergen og Norge, inngått en
sponsoravtale med Advokatforeningen om Prosedyrekonkurransen. Det er vi svært fornøyd med.
Vi fortsetter vårt godt samarbeid med Advokatfirmaet Schjødt om manduksjonene. Denne ble
reforhandlet i forrige periode og det har derfor ikke vært naturlig å reforhandle den igjen denne
perioden, men det blir det naturlig at skjer i neste periode.
Internasjonal deltakelse
ELSA Oslo har dessverre ikke sendt noen deltakere til internasjonale møter dette semesteret. Det
har i stor grad vært av hensyn til styremedlemmenes personlige økonomi. Med en kraftig økning i
vårt budsjett har vi imidlertid satt til side midler for å støtte styrets turer i neste periode, så ELSA
Oslo kommer tilbake sterkere på dette punktet neste periode.
Transition
Fellestransition for styret i perioden 2016/17 ble avholdt lørdag 28. mai. Samtlige nye og gamle
styremedlemmer var tiltede. Alle styremedlemmer forventes å ha avholdt individuell transition
innen styreperiodens utløp 31. juli.
Aktiviteter
Prosedyrekonkurransen i internasjonale emner
Høsten 2015 arrangerte ELSA Oslo sin prosedyrekonkurranse i internasjonale emner ved det
juridiske fakultetet i Oslo. Dette var konkurransens andre utgave, ettersom den ble arrangert for
første gang høsten 2014. ELSA Oslo startet planleggingen av konkurransen i første kvartal av
2015. Et team på 3 personer har jobbet med å utvikle konseptet. Advokatfirmaet BA-HR gikk
inn som arrangementssponsor. Det ble holdt et møte i august om konseptet for konkurransen,
ellers gikk resten av kommunikasjonen via epost. Konkurransen ble innledet av et skrive- og
prosedyreseminaret av Advokatfirmaet BA-HR. Deretter startet den innledende skriftlige runden.
Etter at de åtte beste besvarelsene ble plukket ut, startet de muntlige rundene. Etter finalen ble
det avholdt en bankett hos Advokatfirmaet BA-HR.
Forhandlingskonkurransen
Våren 2015 arrangerte ELSA Oslo i samarbeid med Advokatfirma Ræder
Forhandlingskonkurransen 2016. Det er gledelig for ELSA Oslo å kunne legge bak seg et
vellykket prosjekt. Interessen for Forhandlingskonkurransen på fakultetet fremstår som solid ut
ifra antall påmeldte deltakere til konkurransen og tilskuere til finalekvelden. Videre så har
samarbeidet med Ræder fungert svært godt, og ELSA Oslo setter særlig stor pris på at Ræder
avsetter dyktige og engasjerte medarbeidere til prosjektet.
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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 og lange
ventelister.
Generalforsamlinger
Generalforsamlingen på høsten ble avholdt onsdag 18. november, og ble gjennomført på
rekordtid. Utover styret møtte fire personer fra medlemsmassen opp. Vi gikk gjennom
semesterrapporter, gjorde enkelte redaksjonelle endringer i vedtektene og åpnet ordet til
medlemmene.
Vårens generalforsamling ble avholdt fredag 6. mai, og nytt styre ble valgt. Vi gikk gjennom
semesterrapporter, gjorde enkelte redaksjonelle endringer i vedtektene og la opp til sosialt samvær
i etterkant av møtet. Det avtroppende styret ser lyst på engasjementet rundt å bidra til ELSA
Oslos utvikling.
Sosiale arrangementer
Vi har hatt to vellykkede fadderuker. Det dukker stadig opp flere til fadderukene, og det virker
som de nye studentene koser seg. Vi har også hatt to hytteturer i år. Vi har prøvd å få med flest
mulig ELSA-medlemmer, men som vanlig har det vært flest internasjonale som har ønsket å dra.
Julebord hadde vi etter jul, 28.januar. Det kom medlemmer av både ELSA Oslo og ELSA Norge,
samt noen internasjonale studenter, og det ble en veldig trivelig og morsom kveld. Vi hadde også
vårfest rett etter påske. Vi ble bare 12 stykker, men vi hadde det veldig fint likevel. 17.maifrokosten var vellykket. På grunn av stor interesse måtte vi til slutt sette et tak på 55 stykker. Vi
har hatt fem vaffelfredager. Det er ekstra hyggelig når studentene blir på kontoret og spiser flere
vafler og skravler rundt bordet. Styrets andre medlemmer har ellers arrangert quizkveld i kantina
på Nova og vært med på tirsdagsquizen på Frokostkjelleren med aktive medlemmer.
S&C
S&C året 15/16 ble fylt opp med manduksjoner til høsten og til våren. Disse manduksjonene var
vellykket og samarbeidet med Schjødt vil antageligvis fortsette fremover.
Videre har S&C fått til både en Study Visit tur til Madrid og en Study Trip til Amsterdam og
Haag. Her har det ikke vært like lett å få med deltakere, men resultatet ble 10 deltakere på hver
tur, og et godt opplegg på begge turer.
I forhold til andre seminarer/forelesinger har dette blitt satt på vent til høsten, da ideene og
datoene som ble foreslått passet dårlig med andre arrangementer på samme tidspunkt.
Forhåpentligvis vil det være mulig å få til noe spennende til høst.
Legal English kurset ble som nevnt vellykket i år, og Legal English Director er godt i gang med å
planlegge neste kurs. Kurset ble fylt opp raskt, og tilbakemeldingene på kurset har vært ekstremt
gode!
Det har i tillegg blitt arrangert et GO International møte i samarbeid med STEP, der formålet har
vært å informere studenter om de internasjonale mulighetene i ELSA. I forhold til S&C var
fokuset blant annet på Delegations og Law Schools, i tillegg til at studieturene og de
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internasjonale landsmøtene ble nevnt. GO International møtet ble satt opp ganske raskt denne
gangen. Dersom man promoterer i god tid vil jeg tro at oppmøtet kan bli bedre til neste gang.
Dette er en god mulighet til å promotere ELSA og det internasjonale aspektet!

Deltakerne under studieturen til Amsterdam og Haag
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ELSA Bergen
Aktivitetsnivået i ELSA Bergen
2015/2016 har vært meget høyt. Ved
semesterstart hadde vi fadderuke med
både norske og utvekslingsstudenter og
avvikling av den store studieturen til Sør
Afrika. Det ble avholdt flere
informasjonsmøter og undergruppemøter
med meget godt oppmøtte. Vi fikk også
inn flere vervholdere innenfor forskjellige
Key Areas og Supporting Areas.
Deltakerne på studieturen til Sør Afrika

I samme periode deltok flere av styremedlemmene på internasjonale møter (KAM, SAM og IPM)
for å få en god start på styreperioden. I september hadde vi 15 delegater til landsmøtet i Tromsø
og 9 delegater til ICM Bodrum i Oktober. Vi har dermed opprettholdt et høyt aktivitetsnivå på
nasjonalt og internasjonalt plan.
Undergruppene fikk også til svært mye til høsten. STEP-gruppen fikk et nytt STEP-traineeship
med OneSubSea Processing AS, S&C har arrangert flere foredrag, studieturer, lunsjseminarer og
bedriftsbesøk, og AA har avholdt en vellykket prosedyrekonkurranse og flere sosiale aktiviteter
for utvekslingsstudentene på fakultetet. Andre løpende aktiviteter har vært hyttetur,
generalforsamling, pubquizer og julebord.
Av nyere prosjekter har S&C og STEP samarbeidet om å promotere de internasjonale
mulighetene man har i ELSA. Dette ble gjort gjennom en ”Go International”-kveld hvor
Delegations, Law Schools og STEP-traineeships ble promotert gjennom foredrag fra Wikborg
Rein og erfaringer fra studenter som har deltatt på disse programmene. Vi har fått en økt
interesse for disse tilbudene på bakgrunn av dette. Dette vises blant annet i det rekordhøye
antallet på hele 9 delegater fra Bergen på Delegations i høstsemesteret, og et økende antall søkere
på STEP-traineeships.
ELSA Bergen var også arrangerende lokalgruppe av Nordic Officers Meeting; en konferanse som
arrangeres på rundgang mellom de nordiske ELSA-landene. Dette var første gang konferansen
ble avholdt i Norge. Konferansen var meget vellykket med rundt 50 deltakere.
Ved nyåret stod Mentor Weekend for tur. Dette er en minifadderuke ELSA Bergen arrangerte for
den nye gruppen utvekslingsstudenter som kom i januar. Denne varte mellom 21-24 januar, og
var en langhelg med mye moro og aktiviteter.
Legal English-kurs ble avholdt totalt to ganger i løpet av året, og vi fikk muligheten til å øke antall
deltakere grunnet bruk av større lokaler.
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I februar vant laget fra Bergen den nasjonale
prosedyrekonkurransen avholdt i Oslo.
Vinnerlaget bestod av Eirin Aavik Schanke og
Ida Synnøve Solheim som ble premiert med
traineeships hos Hjort. Den lokale
forhandlingskonkurransen ble også arrangert i
februar. Her fikk vi blant annet et finalelag
bestående av studenter fra 1. avdeling.
Vinnerne av den nasjonale Prosedyrekonkurransen

Gjennomføringen av Arbeidslivsdagene (ALD) var også en suksess med gode tilbakemeldinger
fra studentene og aktørene som deltok. Det var gjort mye nytt i år, særlig i forbindelse med
markedsføringen i forkant av arrangementene. Det var bedriftspresentasjoner på kveldstid, CVfotografering, Intervju for åpen scene og Jobbsøkerkurs, som alle hadde godt oppmøte. Dessuten
ble det utarbeidet en hjemmeside for å samle informasjon og gjøre arrangementet lettere
tilgjengelig for studentene. Dette var svært vellykket, noe som gjenspeilet seg i oppmøtet og
tilbakemeldingene.
Flere studenter fra det juridiske fakultetet i Bergen fikk traineeship gjennom STEP i år.
Studentene fikk traineeship hos Center For Crime Prevention i Tbilisi, Georgia og Council of
Europe i Strasbourg. Det kommer også en svensk student til Bergen 1. juni som skal
gjennomføre et tre-måneders traineeopphold hos OneSubsea Processing AS.
Deler av semesteret har blitt brukt på å lete etter nye sponsorer ettersom sponsorsamarbeidet
mellom ELSA Bergen og Harris går ut 31 juli 2016. Vi har vært i kontakt med flere mulige
sponsorer og håper vi finner en løsning på dette før vår styreperiode er over 31. Juli 2016.
Alt i alt har dette vært et meget godt år for ELSA Bergen og vi er fornøyde med hva vi har fått til.
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Kort om profilering ELSA Bergen
Innledningsvis inviteres alle studenter som deltar på informasjonsmøte ved semesterstart
muligheten til å bli en del av en mailinglist. Denne listen brukes kun for å gi innledende
informasjon om de ulike undergruppene. Den løpende profileringen skjer i størst grad gjennom
sosiale medier, både gjennom ELSA Bergen-pagen og grupper opprettet av Key Areas. Her får
studentene informasjon om løpende arrangementer i organisasjonen.
ELSA Bergen har en undergruppe på studentportalen «MiSide/MittUiB» hvor alle studenter ved
UiB automatisk blir meldt inn. Slik har vi harr mulighet til å legge inn
informasjon om aktiviteter i en felles kalender og dele nyheter med fakultetet.

For øvrig profileres ELSA overfor studentene gjennom studentmagasinet Injuria i Bergen, og
informasjonsmøter i starten av skoleåret. I år har den lokale hjemmesiden blitt brukt i større grad som en
informasjonskanal om større arrangementer og tilbud til studentene.
Ved større arrangementer som Prosedyrekonkurransen og STEP tar vi i bruk plakater. Ved bruk av stands
deler vi også ut løpesedler.

Arrangementsoversikt:
Dato
22.08.2015-08.09.2015
09.09.2015
29.09.2015
02.10.2015
09.10. 2015
14.10.2015
28.10.2015
02.11.2015
12.11.2015
13.11.2015
17.11.2015
20.11.2015

Arrangement
Stor studietur Sør-Afrika
Semesterstart vors
Lunsjseminar i advokatens forhandlingsrolle
Eksamensrelevant foredrag i erstatningsrett
Hyttetur
Pubquiz
Bedriftsbesøk hos Advokatfrimaet Harris
Juss i praksis om dommeryrket
Lunsjseminar i prosedyreteknikk
Semifinale prosedyrekonkurransen
GO international kveld med S&C og STEP
Finale prosedyrekonkurransen

25.11.2015
25.11.2015
26.11.2015
27.11.2015
30.11.2015
21.01.2015
28.01.2016
04.02.2016-05.02.2016
08.02.2016
09.02.2016-10.02.2016
12.02.2016

STEP-kveld
ELSA Day- stand og quiz
Trusselen fra IS – propaganda og idelogi
Julebord
Eksamensrelevant foredrag i tingsrett
Mentorweekend for utveksling
Liten studietur til Praha
Legal English kurs
Foredrag i ESAs rolle i EU/EØS
ALD
Bedriftsbesøk i TV2
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15.02.2016
19.02.2016
02.03.2016
04.03.2016
07.03.2016
07.04.2016
08.04.2016
08.04.2016
11.04.2016
26.04.2016
29.04.2016
04.05.2016
05.05.2016-06.05.2016
12.05.2016
31.05.2016
09.05.2016

Innledende runder forhandlingskonkurransen
Finale forhandlingskonkurransen
Lunsjseminar om innhenting av faktum
Juss i praksis om politijuristyrket
Foredrag om flyktningkrisen med UD og
professor i flyktningrett fra UiB
Studietur til Berlin
Lunsjseminar i praktisk kontraktsrett
Hyttetur med utveksling og norske
Pubquiz
Foredrag med datatilsynet om retten til å bli
glemt
Foredrag med sjef for PST
Åpent kontor STEP
Legal English kurs
Foredrag med students at Risk
Eksamensrelevant foredrag i forvaltningsrett
II
Eksamensrelevant foredrag i arve- og
familierett
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ELSA Tromsø
Styreperioden 2015/2016 har vært veldig innholdsrik for ELSA Tromsø. AA arrangerte den
årlige prosedyrekonkurransen med god oppslutning på høsten. I forbindelse med konkurransen
arrangerte S&C en forelesning i prosedyre og retorikk med stipendiat Marius Storvik.
Videre har vi arrangert forhandlingskonkurransen
for andre gang. Vi hadde noen problemer med
oppslutningen til årets konkurranse, så derfor ble
det bare to runder. Erfaringen fra årets
konkurranse tar vi med oss og håper at neste års
konkurranse blir fylt opp slik at vi får tre runder.
Som tidligere år arrangerte vi Arbeidslivsdagen.
Vi valgte å arrangere den tidligere på året enn vi
har gjort tidligere slik at dagen ikke skulle være så
tett opp mot eksamen. Dette fikk vi positive
tilbakemeldinger på, og er noe vi ser for oss at
kan bli en tradisjon. Det var god oppslutning fra
studentene og vi fikk gode tilbakemeldinger fra
aktørene på årets Arbeidslivsdag.

Vinnerne av Forhandlingskonkurransen

Studieturene dette året har gått til Haag og Amsterdam, og til New York. Særlig den lange turen
til New York var populær, og studentene fikk blant annet besøke FN, en amerikansk domstol og
det norske konsulatet.

Deltakerne under studieturen til New York
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STEP har i år igjen inngått avtale om traineeship med FeFo, noe som er veldig positivt for ELSA
Tromsø. STEP har også jobbet med å synligjøre mulighetene som er gjennom STEP.
Når det kommer til markedsføring benytter ELSA Tromsø seg av flere markedsføringskanaler for
å nå ut til våre medlemmer. Den primære profileringen skjer via sosiale medier, da særlig
Facebook. Her legges det ut løpende informasjon om tilbud og aktiviteter vi tilbyr studentene. Vi
har lagt ned lokalgruppens Facebook-gruppe, slik at all informasjon nå legges ut på "siden". Dette
har hatt en positiv effekt på antallet som trykker seg inn på innleggene.
Videre er plakater, flyers og informasjonsskjermer en viktig del av markedsføringen i ELSA
Tromsø. 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.
Informasjonsmøter brukes også for å spre kunnskap om våre aktiviteter. I løpet av året har det
blitt avholdt to informasjonsmøter; ett introduksjonsstøtte for førsteårsstudenter og et "go
international-møte".
Det har vært et innholdsrikt år i ELSA Tromsø, og det nye styret som ble valgt inn på
generalforsamlingen i vår er motiverte til å fortsette det gode arbeidet.

Arrangementsoversikt:
Arrangement
Stand og introduksjon for
1. avdeling
Informasjonsmøte
Forelesning i
rettskildebruk
Forelesning i Å skrive juss
til eksamen
Bli kjent kveld på BULhuset
Forelesning i prosedyre og
retorikk
Prosedyrekonkurransen 1.
Runde
Prosedyrekonkurransen 2.
runde
STEP-stand

Dato
11.08.2015

Antall deltakere
Hele 1. avdeling

19.08.2015’
28.08.2015

150
60

28.08.2015

100

15.09.2015

30

17.09.2015

70

24.09.2015

Studietur til Haag og
Amserdam
Prosedyrekonkurransen
finale

1.11-8.11.2015

8 lag + full rettssal til
hver runde.
Fire lag + full rettsal til
hver runde
Alle som var på
prosedyrekonkurransen
12

16.10.2015
16.10.2015

6.11.2015

2 lag og ca. 100
tilskuere
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Finalefest
prosedyrekonkurransen
STEP-stand

6.11.2015

Vaffeltirsdag

17.11.2015

ELSA Tromsøs
generalforsamling
Juice-quiz

26.11.2015

Go International

27.11.2015

Studietur til New York

8.01-20.01.2016

16

Nyttårspils

15.01.2016

13

Arbeidslivsdagen 2016

22.01.2016

350 +

Kurs i Legal English

17.01.2016
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Forelesning i
forhandlinger
Første runde i
forhandlingskonkurransen
Finale
forhandlingskonkurransen
Bowling for
undergruppemedlemmer
ELSA Tromsøs
generalforsamling
Metodeforelesning med
Morten Walløe Tvedt.
Åpent kontor – STEP

25.01.2016

40

17.01.2016

Lukket for publikum

19.02.2016

50

13.03.2016

10

05.04.2016

40

6.11.2015

26.11.2015

Alle som var på
prosedyrekonkurransen
50

30

50
06.05.2016
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