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Forord
Nok et ELSA-år er ferdig og i denne rapporten kan du lese om de aktiviteter vi har gjennomført i
vår styreperiode. Årsrapporten er et viktig dokument for å sikre kontinuitet og åpenhet rundt
hvilke arrangementer og hvordan ELSA Norge driftes. Årsrapporten kan også fungere som
inspirasjon for fremtidige styrer.
Skoleåret 2016/2017 har vært et fantastisk, men krevende år for oss i ELSA Norge. Vi startet året
uten sponsor for ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse, noe som har vært en stor
utfordring. Vi forsøkte å gjøre det beste ut av situasjonen og er veldig fornøyd med resultatet sett
i lys av omstendigheten.
Lokalgruppene har holdt et veldig bra aktivitetsnivå med akademiske konkurranser, foredrag,
bedriftsbesøk og studieturer. Styret i ELSA Norge er meget fornøyd med lokalgruppenes innsats
for å gi jusstudentene i Bergen, Oslo og Tromsø arrangementer av høy faglig kvalitet.
ELSA Norge har også hatt fremgang og utvikling på tross av svak økonomi. Et av våres mest
vellykkede aktiviteter var vårt miljørettsmagasin for IFP-week. Her fikk vi gode artikler fra mange
spennende mennesker som jobber med miljørett.
Samlet sett har ELSA-året vært preget av positiv utvikling. ENP gikk av stabelen tidlig i mars. I år
byttet vi lokale for konkurransen, og valgte å holde denne i Oslo Tingrett fremfor i Gamle festsal
på UiO. Dette må sies å ha vært veldig vellykket og konkurransen fikk et mer intimt preg. Dette
var også første gangen på mange år at ELSA Oslo hadde et lag som deltok i konkurransen, og
dette laget gikk av med seieren.
ELSA Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse har også utviklet seg positivt og vi har hatt
mange publikummere til å følge konkurransen for de enkelte dagene. Vi kunne ikke vært mer
fornøyd med vårt samarbeid Arntzen de Besche og Juristforbundet i denne sammenheng.
Konkurransen var preget av utrolig interessante forhandlinger, og til slutt var det Oslo-laget som
gikk av med seieren. Både laget fra Oslo og Bergen deltok i International Negotiation
Competition som ble holdt i Oslo fra 26 juni til 1 juli.
ELSA Norge har også hatt mange søkere til ELSA International sine tilbud, vi har hatt gode og
lærerike landsmøter, samt at Norge har vært representert på samtlige internasjonale
arrangementer i løpet av året. Flere fra Norge har også vært officers på ICM og SAM.
Jeg tror jeg kan snakke for hele ELSA styret 2016/2017 når jeg sier at vi er stolte over all den
innsatsen som er lagt ned blant alle våre medlemmer for å gjøre ELSA til en bedre organisasjon.
Vi ønsker det nye styret lykke til med det kommende ELSA-året!

Oda Eriksen Rønning
President
ELSA Norge 2016/2017

2

Om ELSA Norge
ELSA er verdens største uavhengige organisasjon for jusstudenter. Det er 50 000 medlemmer i
vårt nettverk, fordelt på 375 fakultet i Europa.
Målet vårt er å gi norske studenter en større innsikt i problemer og utfordringer som verden og
Europa står ovenfor innenfor feltet av Human Rights. Vi tilbyr muligheter for studentene til å
reise som delegater til ulike FN-organer i blant annet New York, Wien og Genève. Studentene
har også muligheter til å søke på ulike traineeships i utlandet, blant annet i Council of Europe
som er en av ELSAs hovedsamarbeidspartnere på det internasjonale nivået.
Vi ønsker også å gi studentene muligheten til å forbedre sine juridiske egenskaper utover det man
lærer på studiet. Dette gjør vi gjennom våre akademiske prosedyre- og forhandlingskonkurranser.
I tillegg bringer ELSA norske og internasjonale studenter sammen både i Norge, men også
gjennom internasjonale møter og arrangementer.
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Struktur
European Law Students Association er bygd opp gjennom tre ulike organisasjonsnivåer. ELSA
eksisterer på lokalt nivå, nasjonalt nivå og internasjonalt nivå.
ELSA Norge består av tre lokalgrupper. Det er en lokalgruppe på hvert av de juridiske
fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø. I Bergen og Tromsø er alle registrerte jusstudenter
medlemmer av ELSA, mens i Oslo må man melde seg inn for å bli medlem. Lokalgruppene har
ansvar for å arrangere studieturer, akademiske konkurranser og foredrag for jusstudentene på sitt
fakultet.
ELSA Norge har landsstyret som fungerer som bindeledd mellom lokalgruppene og det
internasjonale styret. De syv styremedlemmene i ELSA Norge blir valgt av Landsmøtet som er
ELSA Norges høyeste organ. Landsstyret velges for ett år, og har ansvaret for den daglige driften
av ELSA Norge, samt arrangering og gjennomføring av ELSA Norges Nasjonale
Forhandlingskonkurranse og ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse og studietur til
Brussel og Luxembourg.
Det internasjonale styret består av åtte styremedlemmer som jobber ett år fulltid med drift av
organisasjonen i ELSA House i Brussel. Det internasjonale styret har også ansvar for å
koordinere og bistå alle ELSA grupper i medlemslandene. Det internasjonale styret velges av
medlemslandene på International Council Meeting.
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Styremedlemmer 2016/2017
ELSA Norge:
President (BEE):
Secretary General (IM):
Treasurer (FM):
VP Marketing (MKT):
VP Academic Activities (AA):
VP Seminar & Conferences (S&C):
VP Student Trainee Education Program (STEP):

Oda Eriksen Rønning
Benedicte Kjærran
Kristian Wangsfjord
Nikolai Karleif Lyngnes
Adnan Vejzovic
Camilla Higraff Åmotsbakken
Jonas Koch Fredriksen

ELSA Bergen:
President:
Secretary General:
Treasurer:
Marketing:
VP AA:
VP S&C:
VP STEP:
Arbeidslivsdagen:
Sosialansvarlig:

Ane Fossli
Herman Grøm
Sverre Ramm
Marie Bakken
Maria Inderberg
Erling Hermansen Grøndahl
Helene Eiane Rasmussen
Fredrik Solberg
Marcus Cordero Moss

ELSA Oslo:
President:
Secretary General:
Treasurer:
Marketing:
VPAA:
VPSC:
VPSTEP:
Sosialansvarlig:

Karoline Oppen Berntsen
Line Utne Norland
Heidi Sønes
Marina Alvsåker Welsh
Adrian Rønsen
Kaja Piene Bakkevig
Mari Paudal Løvhaug
Elin Furulund

ELSA Tromsø:
President:
Secretary General:
Treasurer:
Marketing:
VP AA:
VP S&C:
VP STEP:
Director for ALD:
Director for PK:
Director for FK:
Sosialansvarlig:

Fredrik Astad Sve
Stine Marie Høgden
Alex Jægersen
Anette Lindberg Paulsen
Mia Berthling Herberg
Linnéa Tereza Kjøndahl Karlberg
Marie Stenhammer Berntzen
Maria Skog
Karoline Angell
Elise Forså
Sigrid Fife Søyland
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Interne møter i ELSA Norge
Landsstyret og lokalgruppene avholder styremøter omtrent annen hver uke. Her diskuteres den
daglige driften av organisasjonen. Lokalgruppene avholder styremøter i lokaler på fakultetene,
mens landsstyret avholder styremøter på Skype fordi landsstyret består av studenter som bor i
ulike deler av landet.
Landsstyret avholder også en planleggingshelg i august og en i januar. Her planlegger landsstyret
det kommende semesteret og det kommende Landsmøtet. Denne helgen er også en fin måte for
oss å tilbringe tid sammen innad i styret.
I slutten av hvert semester avholdes det transition i landsstyret og i lokalgruppene. Her gis det
innføring i driften av organisasjonen og de nye styremedlemmene får opplæring innenfor sitt
område.
Landsmøter
Landsmøtet er det høyeste organ i ELSA Norge og avholdes en gang hvert semester.
Landsmøtet høsten 2016 ble arrangerte i Bergen fra 22-25 september. På dette landsmøtet brukte
vi mye tid på å bli kjent med hverandre og legge grunnlag for et godt samarbeid gjennom det
kommende året. Vi var heldige å ha tre internasjonale gjester på besøk, Niko Juranek VP
Marketing i ELSA Østerrike, Jake Caja fra International Board og Matej Sadlon tidligere VPSC i
International Board.
Vårens landsmøte ble avholdt i Tromsø fra 24-26 februar. På dette landsmøtet gjorde vi en
opprydning i vedtektene og arbeidsreglene ved å fjerne bestemmelser som var utdaterte. I tillegg
valgte vi nytt styre i ELSA Norge 2017/2018. Denne gangen hadde vi to internasjonale gjester,
Jacqueline Meltzer president i ELSA Tyskland og Nana Alieva Secretary General i ELSA
International 2017/2018.

6

International Council Meeting
International Council Meeting (ICM) er det høyeste organ i ELSA. ICM blir avholdt to ganger i
året der representanter fra nesten alle ELSA’s medlemsland deltar samt representanter for ELSA
International. Hver av møtene varer i ca en uke og her skjer i stor grad utviklingen av nettverket.
Endringer til regelverk, nye prosjekter, markedsføring og økonomi blir diskutert, også avgjørelser
for ELSA som organisasjon blir avgjort på ICM. Norge har alltid deltatt aktivt på ICM med flere
representanter, året 2016/2017 var ingen unntak.
Høsten 2016 ble ICM avholdt i Porto i Portugal. ELSA Norge deltok med ni representanter, der
flere var ordstyrer og sekretærer i workshops. Det viktigste som ble gjennomført på ICM i Porto
var revisjon av Statues and Standing Orders, som er ELSA’s vedtekter. Det var også stort fokus
på samarbeidet med ELS, som er ELSA’s alumni organisasjon, og hvordan det kan videre
utvikles. I tillegg ble Network Support Report og Network Support Inquiry fjernet fra decison
book siden de ikke fungerte etter formålet sitt.
Våren 2017 ble ICM avholdt i Praha i Tsjekkia. ELSA Norge deltok med tolv representanter, der
vi stilte med ordstyrer og sekretærer i nesten alle workshopene. Etter revisjon som ble foretatt på
høst ICM i Porto var det kommet en rekke forslag til vedtektsendringer, disse var hovedfokuset i
flere workshops og ikke minst under plenary. Flere av forslagene var språklige endringer som
gjorde bestemmelsene mer i samsvar med dagens praksis og mer lettleste. Noen av forslagene
kom med større endringer slik som søknadsprosessen for flere plasser til ICM. Endringen fjernet
spot hunting prosessen og åpnet for en mer lik mulighet for alle å få flere plasser. International
Board introduserte også for første gang ”buddy program” der førstegangsdeltakere på ICM fikk
informasjon og lignende fra de som hadde deltatt på ICM tidligere. Det var også valg av nytt
internasjonalt styre for termin 2017/2018.
Begge ICMene var travle og innholdsrike uker med en aktiv og dedikert delegasjon fra Norge.
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International Presidents Meeting (IPM)
To ganger i året blir det avholdt internasjonale møter for presidentene i ELSA. Fra 24-28 august
2016 ble International Presidents Meeting avholdt i Tallinn, Estland. ELSA Norge var
representert med presidentene fra ELSA Bergen og ELSA Norge.
IPM i Tallinn var en god mulighet for å bli kjent med de andre presidentene i nettverket og å lære
fra hverandre. Et av temaene som vi brukte mye tid på å diskutere var hvilke problemer ELSA
som organisasjon står overfor og hvordan vi kan løse disse.
Fra 15-19 februar 2017 ble International Presidents Meeting arrangert i Arlamow, Polen. ELSA
Norge var representert med president i ELSA Norge. Her lå fokuset på erfaringsutveksling
mellom landene. En annen viktig ting som vi fokuserte mye på var fremtiden til vinter-IPM da
dette møte klart er av noe mindre verdi enn høst-IPM.
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Supporting Area Meeting (SAM) & Key Area Meeting (KAM)
SAM i Lviv
Supporting Area Meeting (SAM) er et internasjonalt møte for undergruppene FM, IM og MKT.
SAM arrangeres relativt tidlig på høsten, og tjener som et opplæringsmøte for å gi de nye
styremedlemmene i lokal- og nasjonalgruppene en innføring i vervene sine. I høst fant SAM sted
i Lviv i Ukraina, og Norge var representert med seks deltagere.
Uken besto i all hovedsak av workshoper med de ulike undergruppene, og noen felles sesjoner
hvor alle var samlet for felles gjennomgang fra ELSA International og felles diskusjoner.
Gjennom ulike workshops ble det gjennomgått aktuelle temaer og arbeid knyttet til felles
problemer i de ulike landende sto sentralt. Videre var det fokus på deling av ideer, inspirasjon og
motivasjon for å skape en felles plattform for videre arbeidet gjennom året.
Mye av formålet med SAM er å bli kjent med vervet og vervholderne fra de øvrige landende i
ELSA-nettverket. Det sosiale er derfor en viktig og integrert del av årets første møte, og man fikk
møte mange både nye og gamle ansikter.
Videre hadde ELSA Lviv lagt opp til et innholdsrikt sosialt program, hvor vi fikk bli bedre kjent
med hverandre og den ukrainske kulturen. Det ble blant annet avholdt ulike temafester og
sightseeing.
KAM i Munster
KAM (Key Area Meeting) er et internasjonalt møte for undergruppene STEP, S&C og AA, og
arrangeres av ELSA International. Møtet går ut på at medlemmer fra forskjellige land
samarbeider om felles utfordringer, blir kjent med hverandre, og får et bedre kjennskap til ELSA.
I høst fant KAM sted i Münster i Tyskland, og fra Norge var vi fire ELSA-medlemmer som
deltok.
Opplegget for uken var først og fremst workshoper for de forskjellige undergruppene. Her ble
aktuelle temaer og utfordringer diskutert og jobbet med, og ved å dele erfaringer og ideer fikk vi
både inspirasjon og motivasjon til å videreutvikle vervene våre i Norge. I løpet av uken hadde vi
også samlinger på tvers av undergruppene, vi fikk mange nye og gode venner.
I tillegg arrangerte ELSA mer praktiske ’trainings’, og vi deltok blant annet på et kurs om
organisering og gjennomføring av større arrangementer. ELSA International holdt også
samlinger, og vi snakket blant annet om ELSA mer helhetlig og om fremtiden til organisasjonen.
ELSA-gruppen som arrangerte KAM sørget også for at vi hadde et bra sosialt program i tillegg til
det faglige. Med temafester hver kveld, sightseeing og grilling hadde vi det utrolig gøy, og vi ble
godt kjent med ELSA-medlemmer fra andre land. Alt i alt var uken utrolig inspirerende, i løpet
av fem effektive dager fikk vi mange nye ideer, ny inspirasjon og nye venner.
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Studietur til Brussel & Luxembourg
Planleggingen av årets tur begynte i midten av august. I år var det vanskelig å få to planleggere fra
hvert fakultet. Alle lokal gruppene hadde planleggere i starten; én fra Oslo, én fra Tromsø og to
fra Bergen. Planleggeren fra Tromsø trakk seg helt i begynnelsen, og planleggeren fra Oslo hadde
dessverre ikke anledning til å bli med på selve turen. Det var derfor kun to av planleggerne som
deltok på selve turen.
Endringer vi gjorde i år var å kutte ned på reisestøtten fra ELSA Norge, da turen tidligere har gått
i overskudd. Turen har, på tross av kutt i økonomiposten, gått med et lite overskudd i år også.
Tilbakemeldinger fra deltakerne og planleggerne har vært gjennomgående positive. Vi fulgte det
faglige programmet fra tidligere år, men med noen endringer. NATO og Brussel student fair var
ikke mulig å delta på, da NATO var stengt for besøk alle månedene på nyåret samt at Student fair
var ved andre datoer enn da studieturen var. Datoene for turen ble valgt med hensyn til at flere
enn én av planleggere skulle kunne delta på turen.
Videre valgte vi å bo på et annet hotell/hostell i Brussel enn tidligere. Vi fikk svært gode
tilbakemeldinger fra både deltakere og planleggerne på hotellet/hostellet som ble brukt i år. Som
tidligere var også besøk til ELSA House en stor suksess, og tilbakemeldinger har vist at besøket
vekket en interesse for ELSA blant deltakerne.
Vi fikk akkurat nok deltakere til turen, med 13 deltakere fra UiO, 5 fra UiT og 6 fra UiB. Til neste
år kan utlysningen av plasser (om mulig) starte enda tidligere, samt at promoteringen i
lokalgruppene gjøres i enda større grad enn i år.
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Delegations & Law School
I år har alle lokalgruppene promotert de internasjonale mulighetene ELSA tilbyr. Dette har blitt
gjort ved å stå på stand, dele ut informasjonsskriv, avholde informasjonsmøter (Go International)
med mer. ELSA Norge har aktivt lagt ut informasjon på facebook og nettsiden vår, ved nye calls
og info om ELSA Law Schools.
På nasjonalt nivå har ELSA Norge sørget for å videreføre reisebrevene, som ble startet opp med
for fullt i fjor. ELSA Norge har lagt ut reisebrev fra forskjellige Calls, samt ett reisebrev for
SELS. Dette har blitt brukt til promotering i påmeldingsperioder, men også utenom selve
påmeldingsperiodene.
ELSA Norge har i år totalt sendt 8 delegater, hvorav én var Head of Delegation, til ulike
internasjonale organisasjoner og institusjoner. I skrivende stund er det en Call som fortsatt er
åpen, og som vi dermed ikke har resultatet for enda. Vi har heller ikke resultatet for årets Law
School påmeldinger og utvalgte deltakere, da dette av praktiske grunner er informasjon som
ELSA Internasjonal ikke har gitt ut enda.
I år ble også Delegations og ELSA Law Schools introdusert og promotert på UiA, da VP STEP
var på besøk og stod på stand i vår. Vi fikk dessverre ingen påmeldinger til Delegations fra UiA i
år, og vi vet i skrivende stund heller ikke om studenter fra UiA meldte seg på SELS. Vi anser
universitetene og høyskolene som en svært relevant og ny mulighet, og vi håper at neste års styre
ønsker å jobbe videre med dette.
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ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse (ENP)
ELSA sin Nasjonale Prosedyrekonkurranse ble i år arrangert i starten av måneden mars.
Bakgrunnen for denne sene datoen var at det passet best for samtlige grupper, samt at
Landsstyret ikke hadde et stort press på studiet i den perioden.
Årets konkurranse ble gjennomført på samme måte som fjorårets utgave. Det har i tiden opp
mot konkurransen blitt utarbeidet flere strategier på hvordan man kan gjøre konkurransen mer
attraktiv. Bakgrunnen for at disse endringene ikke ble gjennomført var mangelen på finansiell
støtte. Dersom man ønsker å endre strukturen på konkurransen, er det et behov for økonomisk
støtte. Konkurransen har per dags dato ingen finansiell sponsor, og det nye styret bør ha et stort
fokus på å inngå en sponsoravtale vedrørende konkurransen.
Oppgaven ble utarbeidet av Ole Kristian Fauchald ved Det juridiske fakultet i Oslo. Oppgaven
tok utgangspunkt i miljørett og målet var at oppgaven skulle falle inn under IFP temaet til ELSA
International.
Dommerpanelet i konkurransen bestod av Ole Kristian Fauchald, Geir Ulfstein, Hans Christian
Bugge og rettens formann Clement Endresen. Selve hovedforhandlingene tok plass i Oslo
tingrett og konkurransen bestod av tre runder. Underveis i konkurransen ble det også servert mat
i tingrettens kantine.
Etter en spennende finale var det Oslo som til slutt gikk av med seieren i den nasjonale finalen.
Etter at finalen var avsluttet ble det arrangert en vellykket middag med deltakerne, dommere og
øvrige bidragsytere på restaurant Eik.
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ELSA Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse (ENF)
ELSA sin Nasjonale Forhandlingskonkurranse ble i år arrangert i midten av måneden mars.
Konkurransen tok plass 2 uker etter ENP, og følgelig var det et tett tidsskjema som måtte
gjennomføres i løpet av denne måneden. Likevel var dette ikke problematisk, men det anbefales å
ha et litt større rom mellom konkurransene i fremtiden. Et viktig element er markedsføringen og
desto lenger tid det er mellom konkurransene desto bedre blir markedsføringen. En annen grunn
til at konkurransen ble lagt til dette tidspunktet var at dette var den eneste uken som passet for
både landsstyret og de lokale ELSA-gruppene.
Ettersom konkurransen har en veldig vellykket struktur og oppbygning, ble dette videreført fra
de forrige utgavene. Konkurransen tok plass hos Arntzen de Besche og gikk over tre dager. Hver
dag inneholdt en runde mellom to lag fra de lokale ELSA-gruppene. Under hver av dagene ble
det også arrangert foredrag i regi av advokater hos Arntzen de Besche. Temaet under foredragene
omhandlet forhandlingsteknikk.
Oppgavene fra årets konkurranse ble hentet fra ELSA Tyskland. Dette har vært fast praksis de
seneste årene, men det bør vurderes om vi ikke selv bør utarbeide våre egne oppgaver. En mulig
måte å gjennomføre dette på er ved hjelp fra professorer på de juridiske fakultetene i Norge eller
ved hjelp av Arntzen de Besche. Dette vil kunne sette et større særpreg på konkurransen i
fremtiden.
Dommerne i konkurransen var i utgangspunktet fra næringslivet, poltikken og advokatbransjen.
Denne fordeling er meget viktig for konkurransens ettersom den gir tre ulike perspektiver og
tilnærminger ved bedømmelsen av deltakerne. Dette bidrar til å styrke bedømmelsen av lagene
samt at det gir en særegen dynamikk i konkurransen.
Konkurransen fikk stor medieeksponering med artikler i blant annet Finansavisen, Pacta,
Juristkontakt og øvrige studentaviser.
På konkurransens siste dag, etter at poengene var blitt telt opp, var det Oslo som stakk av med
seieren. Laget fikk også representere Norge i den Internasjonale Forhandlingskonkurransen som
fant sted i Oslo i juni. Dagen ble avsluttet med en vellykket middag på Annen Etage med
dommere, deltakere og øvrige bidragsytere.
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Student Trainee Exchange Program (STEP)
Året i ELSA har vært spennende og lærerikt, og i STEP samarbeider vi mye på tvers av
fakultetene. Vi hatt en del fokus på søknadsguider, markedsføring og arbeidsgivere, og med
dedikerte vervtagere har det vært et produktivt STEP-år.
På høstsemesteret la de lokale STEP-gruppene inn mye arbeid med å kontakte norske
arbeidsgivere, og vi fikk i løpet av våren skrevet kontrakt med tre nye arbeidsplasser. Stillingene
virker spennende, og alle har fått søknader fra kvalifiserte studenter fra hele Europa.
I Bergen fikk ELSA-gruppen til et samarbeid med Advokatfirmaet Soltvedt & Co, og
traineeshipet blir en kombinasjon av spansk og norsk rett. ELSA Oslo har skrevet kontrakt med
både Advokat Hasli og Gjøvik Tingrett, og hos begge aktørene vil traineene få arbeide med
norske jurister.
Lokalgruppene har også arrangert skrive- og informasjonskvelder, stått på stands og promotert
traineeships. Det har vært stor interesse for STEP, og i år har det vært over 50 norske søkere. Av
disse har seks blitt utvalgt, og skal nå til blant annet Storbritannia og Estland.
I tillegg har vi begynt arbeidet med å promotere STEP for jusstudenter på bachelorprogram, og
vi fikk nylig besøkt Universitet i Agder. Her er det interesse for ELSA, og vi håper at flere fra
høyskolene tar del i STEP fremover.
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ELSA Day & IFP-Week
På nasjonalt plan har ELSA Norge bidratt til IFP week, i tillegg til at oppgaven til ENP handlet
om miljørett. Videre har alle lokalgruppene hatt flere IFP arrangementer, og det har vært et økt
fokus på IFP innenfor key areas. Lokalt har S&C hatt en rekke arrangementer gjennom året.
Totalt har lokalgruppene gjennomført 8 IFP arrangementer i år. Videre har STEP lagt inn ekstra
innsats for å finne IFP relevante aktører. Dessverre var dette uten hell i år.
På nasjonalt plan har ELSA Norge avholdt en suksessfull IFP week, som bestod av en internett
kampanje, bestående av miljø- og klimarettstekster, intervjuer og annet relevant materiale.
Gjennom kampanjen publiserte ELSA Norge materiale daglig på facebook- og nettsiden vår.
Videre publiserte ELSA Norge et miljørettsmagasin siste dagen av IFP week. Innholdet i
magasinet var materialet vi hadde publisert tidligere i løpet av uken, i tillegg til illustrasjoner og
sitater. Vi hadde gjennomgående høye lesertall på både tekstene vi la ut i løpet av uken, samt for
selve magasinet. På bakgrunn av gode tilbakemeldinger både fra lesere, bidragsytere og eksterne
håper ELSA Norge at dette er noe neste års styrer vil ønske å videreutvikle.
To av våre tre lokalgrupper hadde arrangementer i løpet av IFP week. ELSA Tromsø måtte
dessverre avlyse sitt arrangement i forkant av IFP week. Av de arrangerende lokalgruppene var
det faglige innholdet sterkt, men oppmøtet på arrangementene var dessverre relativt lavt.
Tilbakemeldinger fra publikum samt bidragsytere og foredragsholdere, var svært positive til
initiativet og resultatet. Til neste år håper vi at alle tre lokalgruppene kan bidra med
arrangementer til IFP week.
ELSA Day
ELSAs motto er ”a just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity”,
og mye av organisasjonens virksomhet dreier seg om menneskerettigheter. I lys av dette
arrangeres det årlig en ELSA Day, en dag hvor ELSA-gruppene i hele Europa arrangerer events
for å fremme bevissthet. Hvert år fremheves ett spesielt tema, som i høst var migrasjonsrett.
I Norge samarbeidet vi på tvers av fakultetene for å få gjennomført arrangementer. Ettersom
ELSA Day falt på 30. november, arrangerte flere av lokalgruppene pub-quizer med
migrasjonsrett som tema. I hektiske eksamensperioder viste dette seg å være en fin måte å få
oppmerksomhet rundt migrasjonsrett og menneskerettigheter blant engasjerte studenter.
På nasjonalt nivå gjennomførte vi et intervju med statssekretær Vidar Brein-Karlssen på
Justisdepartementet. Med et fokus på Norges rolle i flyktningkrisen fikk vi gode svar på aktuelle
problemstillinger, og spørsmålene dreide seg om både faktiske og rettslige sider ved situasjonen.
Intervjuet ble blant annet publisert på ELSA Norges hjemmeside (http://elsa.no/blog/elsa-day2016/).
Som nevnt markeres ELSA Day i hele Europa, og internt i ELSA hadde vi en konkurranse om
hvem som hadde det best gjennomførte arrangementet. Vinneren i høst var ELSA Izmir i Tyrkia,
som hadde en kveld hvor jusstudenter fikk møte flyktninger personlig i et såkalt ’tea room’. I
tillegg arrangerte ELSA International et webinar med Council of Europe, og ELSA-medlemmer i
hele Europa var flinke på å dele markedsføringsmateriale på sosiale medier ol.
Nå er vi spente på hva som blir neste års tema, og hvordan ELSA Day blir gjennomført i 2017!
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Profilering
ELSA Norge ønsker å bli oppfattet som en profesjonell organisasjon i alle kanaler vi er
representerer. Våre målgrupper omfatter blant annet samarbeidspartnere, sponsorer, medlemmer
og det juridiske miljøet som sådan. For å nå disse målgruppene på en formålstjenlig og effektiv
måte er det avgjørende at merkevaren ELSA blir forvaltet på en god måte. Gjennom en helhetlig
markedsføringsstrategi på lokalt og nasjonalt nivå, mener vi å kunne oppnå dette.
ELSA Norge er tilstede i en rekke kanaler, hvor vår Facebook- og nettside er de mest sentrale på
nasjonalt plan. Totalt har Facebook-sidene til det norske nettverket i overkant av 7500 likes, som
er en markant økning fra tidligere. Videre har vi gjennom målrettet posting fått opp antall
personer vi når gjennom våre innlegg, og har utarbeidet strategier for hvordan dette kan selges
inn til fremtidige sponsorer og samarbeidspartnere.
På lokalt nivå er også plakater og stands en viktig informasjonskanal. Dette gjennomføres 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.
Gjennom året har det vært fokus på å utvikle egne konsepter med gjenkjennelig
profileringsmateriell for våre nasjonale prosjekter, slik at det for fremtiden vil kunne bygges om
velkjente prosjekter som studentene umiddelbart kjenner igjen. Videre vil en slik felles profilering
gjøre det lettere for studenter på tvers av studiestedene å se at ELSA sine prosjekter er en del av
et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Det har særlig vært fokus på denne merkevarebyggingen i
forhold til ENP og ENF.
Videre har det blitt utviklet maler for plakater, programblad og andre trykksaker. Dette henger
sammen med ønske om helhetlige tilnærminger markedsføringen for våre prosjekter, slik at det
skal elementer som går igjen i materialet for å knytte det opp mot ELSA Norge.
Vi håper at ELSA Norge i tiden fremover vil fortsette å utvikle og fornye seg 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 ELSA Norges økonomiske tilstand 2016/2017
ELSA Norges drift finansieres primært gjennom sponsorinntekter og medlemsavgift fra
lokalgruppene. Medlemsavgiften har i perioden vært kr. 40.000, som betales av lokalgruppene
fordelt med en tredjedel på hver.
Sponsorer
Den generelle sponsoravtalen med Norli reforhandles i løpet av sommeren 2017. Avtalens beløp
blir uforandret på kr. 20.000 eks. mva. Det tas sikte på å signere en intern avtale mellom ELSA
Norge og hver enkelt lokalgruppe om de plikter som følger av avtalen.
Sponsoravtalen med Advokatfirmaet Arntzen de Besche (AdeB) ga i perioden en inntekt på kr.
60.000 eks. mva. Samarbeidet har forløpt strålende og avtalen skal i løpet av høsten reforhandles.
I perioden ble det inngått ny sponsoravtale med Den Norske Advokatforening for ELSA Norges
Nasjonale Prosedyrekonkurranse (ENP). Avtalen gir ELSA Norge en årlig sponsorinntekt på kr.
49.000 inkl. mva. Lokalgruppene har signert egne avtaler med Advokatforeningen. Avtalen varer
frem til ENP 2018. Det ble i perioden etterbetalt kr. 45.000 inkl. mva for ENP 2016.
Perioden startet med at Hjort trakk seg som hovedsamarbeidspartner til ENP. Dette innebar en
reduksjon i sponsormidler på kr. 65.000. Hittil er det ikke signert nye sponsoravtaler som dekker
inn tapet.
Økonomisk situasjon
Utgangspunktet for perioden 2016/2017 var utfordrende som følge av at Hjort trakk seg som
hovedsamarbeidspartner. ELSA Norge har i perioden valgt å opprettholde tidligere års
aktivitetsnivå, som følge av at generalforsamlingen vedtok budsjettforslag om dette. Dette har
medført at de kr. 65.000 som falt bort har blitt dekt av ELSA Norges egenkapital. Ved periodens
inngang var egenkapitalen ca. kr. 200.000.
Landsstyret har forsøkt å føre en forsvarlig økonomistyring, med streng kostnadskontroll og
innsparinger i budsjettposter. Dette har lykkes i noen grad, da det var rom for innsparinger i bl.a.
budsjettpostene til ENP og ENF. Landsstyret har også kuttet utgifter til Transition BBQ og
Transition, ved at mindre mat og transport dekkes av ELSA Norge. I øvrige budsjettposter har
det vært en krevende øvelse å finne rom for nedskjæringer. Den økonomiske situasjonen har ikke
vært så prekær at landsstyret har besluttet å kutte aktiviteter eller redusere innholdet i avholdte
aktiviteter.
Ved styreperiodens slutt vil egenkapitalen estimert ligge på rundt kr. 140.000. Dette er ca. kr.
60.000 mindre enn de årlige utgiftene, slik de har vært de siste årene. Egenkapitalen vil altså ikke
muliggjøre ett års «normal drift» uten inntekter. Egenkapitalen bør etter undertegnedes synspunkt
utgjøre minimum ett års utgifter.
Anbefalingen fra avtroppende landsstyre er at det tas grep i form av ytterligere innsparinger.
Dersom påtroppende landsstyret ikke har økt inntektene i løpet av tidlig høst 2017, bør det gjøres
nødvendige nedskjæringer i budsjettet. Det økonomiske situasjonen er fremdeles utfordrende, og
i løpet av kommende periode bør det tas grep for å styre mot et betydelig mindre underskudd.
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Strategisk plan og måloppnåelse
ELSA Norge har en Strategic Plan som gjelder fra 2015-2018. Hvert år skal det sjekkes om ELSA
Norge har nådd målene i Strategic Plan.
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.
All of the local groups have been able to increase their income. ELSA Norway has not been able to increase their
income. This is because there is no sponsor for ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse.
- Every local ELSA group at a university that offers a Master i rettsvitenskap shall send one team
to the ENF every year.
All of the local groups sent a team to ENF.
- ELSA Norway shall send one team to the INC every year.
ELSA Norway sent two teams to the INC 2017.
- All academic events on the national level shall be mentioned in at least one law student
magazine at every local groups university.
All of the academic events where mentioned in law students magazine and the ENF was also mentioned in
Finansavisen.
– All local ELSA groups shall host academic events in both Norwegian and English every year.
Every local group hosted a legal English course this year.
- All local ELSA groups shall host at least one IFP-event each year.
Every local group hosted at least an IFP-event this year.
- 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
Every local group has held an Institutional Visit and some of the local groups has arranged more than one.
- All local ELSA groups shall have at least one event in cooperation with their university/faculty
per year.
All of the local groups has held events in cooperation with their university.
- There shall be at least 50 STEP-applications among Norwegian students per year.
ELSA Norway reached over 50 STEP-applications this year.
- There shall be at least 3 delegates from ELSA Norway per year.
ELSA Norway has per of this date sent 8 delegates to ELSA delegations.
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- There shall be at least 3 ELSA Law School participants from Norway each year.
It has been 3 ELSA Law School participants from Norway.
- ELSA Norway shall send at least one team to either the HRMCC or EMC2 each year.
ELSA Norway did not send a team to either HRMCC or EMC2. We experience that it is really challenging to
send any students to these events because most of Norwegian students do not have any legal training in the fields of
the competition and the language also seems like a barrier.
2nd Main Goal:
To maintain and further strengthen ELSA Norway’s 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.
- 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.
There have been members from both Local and National Board on each of these events. There were only a member
from the National Board and no member from Local Board on the winter-IPM.
- Every National Board member shall attend at least one of the above, excluding the NOM.
Each of the National Board members has attended at least one of the meetings above.
- Every local group shall every year offer at least one STEP-traineeship.
Only ELSA Oslo and ELSA Bergen managed to offer STEP-traineeships this year.
- ELSA Norway shall every year host an event that is also open to and rewarding for international
participants.
ELSA Norway hosts an Institutional Visit to Brussels and Luxembourg, which is open and rewarding for
international participants.
- ELSA Norway shall every year be represented in least one working group or the international
team.
Our VP Marketing, Nikolai Karleif Lyngnes is a member of the International team.
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Årsrapport lokalgruppene
ELSA Bergen
Generelt
ELSA Bergen har som vanlig hatt høyt aktivitetsnivå og også i år kunnet tilby studentene gode
foredrag, sosiale arrangementer og akademiske konkurranser. Vi har fokusert på å ha flere
uformelle sammenkomster for å senke terskelen blant medlemmene.
Det har skjedd mye dette året, men det er kanskje tre ting som har vært ekstra store. Vi har
inngått avtaler om samarbeid for den kommende perioden med Kluge og Wikborg Rein for
henholdsvis Prosedyrekonkurransen og Forhandlingskonkurransen. I tillegg har vi laget helt nye
vedtekter, og opprettet et sett med arbeidsregler. For det tredje har vi avholdt flere Go
international-arrangementer gjennom året som et samarbeid mellom alle key areas.
Medlemsmasse
Det er vedtektsfestet at alle studentene ved Det juridiske fakultet i Bergen er medlemmer av
ELSA Bergen noe som er ca. 2000 medlemmer. Av medlemmer som er aktive og bidrar til
driften av ELSA Bergen er nok tallet rundt 60. Antallet som benytter seg av tilbudene våre er nok
rundt 300-400.
Samarbeid og økonomi
ELSA Bergen har i styreperioden 2016/2017 ikke hatt noen hovedsamarbeidspartner, og dette
har naturlig nok hatt stor innvirkning på inntektene til organisasjonen. Alle styremedlemmer har
derfor hatt fokus på å spare der det er mulig. Samtidig har styret jobbet med å finne nye
samarbeidsavtaler hele året. Som et resultat av dette har vi inngått et samarbeid med
advokatfirmaet Kluge om prosedyrekonkurransen og ALD. Likevel står vi uten
hovedsamarbeidspartner for neste år, og arbeidet med dette må derfor fortsette. I tillegg har vi
inngått samarbeid med Wikborg Rein om forhandlingskonkurransen.
Internasjonal og nasjonal deltakelse
ELSA Bergen har vært utrolig aktive på den internasjonale fronten i år. Fra styret hadde vi én
påmelding til IPM, tre påmeldte til SAM og én påmeldt til KAM. Til NOM hadde vi den største
lokale delegasjonen med 14 påmeldte. På vårens ICM sendte vi to styremedlemmer.
ELSA Bergen arrangerte landsmøte i ELSA Norge på høstsemesteret, og hadde selv en
delegasjon på 17 delegater, i tillegg til 4 OC-medlemmer. I vår hadde ELSA Bergen 14 delegater
på landsmøtet i Tromsø.
Transition
Fellestransition for styret i perioden 2017/18 ble avholdt søndag 14. mai. Det var en travel
periode og det var derfor vanskelig å finne et tidspunkt som passet for alle. Vi fikk til at samtlige
gamle styremedlemmer var tiltede, mens seks fra det nye styret fikk til å møte opp. Vi har
imidlertid rutiner for at de som ikke hadde mulighet får en innføring på individuell transition.
Alle styremedlemmer har i skrivende stund avholdt individuell transition.
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Key areas
Dette året har det blitt gjort en stor jobb med å videreutvikle Go International som viser de
internasjonale mulighetene man har i ELSA. Det har blitt arrangert flere informasjonskvelder og
skrivekurs. Dette har vært populært og vi har fått vist tilbudene våre bredt. Spesielt er den nye
søknadsguiden et godt supplement. Den inneholder informasjon og skrivetips om alle de
internasjonale tilbudene og er et godt verktøy for studenter som ønsker å vite mer eller ønsker å
søke.
Academic Activites
Prosedyrekonkurransen
I år ble Prosedyrekonkurransen arrangert uten samarbeidspartner. Det medførte noen større
utfordringer, men det kom likevel i land på en god måte. Konkurransen ble gjennomført på
samme måte som tidligere med en innledende praktikumsoppgave med påfølgende semifinale og
finale. Det ble rekordpåmelding med 16 innsendte bidrag til Prosedyrekonkurransen i år. Vi
hadde et knallsterkt dommerpanel med John Christian Elden, Jan Fridthjof Bernt og Pål W.
Lorentzen. Kombinert med en god markedsføringsplan av Marketing og VP AA førte dette til at
konkurransen ble en stor suksess med ca. 200 tilskuere i finalen. Finalen ble arrangert 25.
november.
Forhandlingskonkurransen
Forhandlingskonkurransen ble arrangert i samarbeid med SANDS. Dette var et godt samarbeid,
og deres akademiske bidrag var utrolig bra. SANDS skisserte opplegget som startet med et kurs
for de påmeldte, før det ble arrangert kvartfinale, semifinale og finale. Opplegget fungerte godt,
og vi fikk tilbakemeldinger fra de påmeldte om at det var veldig lærerikt. Det var åtte påmeldte
lag til konkurransen, men tatt i betraktning at dette var midt i eksamensperioden for både andre,
tredje og fjerde kull er vi svært fornøyde med det. Selve finalen var det mindre oppslutning rundt
enn Prosedyrekonkurransen. Dette kan skyldes at Forhandlingskonkurransen er ikke er like
etablert og et nyere konsept. Dette er noe vi kan forbedre til neste år. Finalen ble avholdt 2. mars.
Seminars & Conferences
Seminar og aktuelt gruppen
Årets seminar- og aktueltgruppe har bestått av 8 medlemmer med faste oppgaver (leder,
nestleder, 2 IFP ansvarlige, Juss-i-praksis-ansvarlig og lunsjseminar-ansvarlig) i tillegg til aktive
medlemmer.
En stor del av seminar- og aktueltgruppen har tidligere vært å arrangere eksamensrelevante
foredrag. Dette året har vi forsøkt å bevege oss i en litt annen retning. Dette er begrunnet i ønske
fra fakultetet, og at vi tror at ressursene kan brukes på en bedre måte når det er to andre
studentgrupper som gjør akkurat det samme. Blant annet har vi forsøkt å arrangere
innføringsforelesninger som et alternativ. Vi har likevel videreført de foredragene vi har hatt
tidligere som har hatt høy kvalitet og som vi har fått god tilbakemelding på fra studentene. Disse
har også hatt et godt oppmøte.
Vi har videreført en del av lunsjseminarene som har vært populære tidligere. Blant annet kurs i
prosedyreteknikk, advokatens forhandlingsrolle og legal english. Disse har vært populære som
vanlig og blitt fulltegnet raskt. Vi har likevel merket at det var litt færre påmeldinger i år enn
tidligere, noe som vi ser i sammenheng med en trend generelt på fakultetet.
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Juss-i-praksis er et samarbeidsprosjekt mellom ELSA, Fagstyret og JSU. Dette samarbeidet ble
dessverre avsluttet i år da sponsorforpliktelsene til Fagstyret står i strid med JSU sine idealer.
ELSA Bergen har likevel fortsatt å arrangere foredrag med dette temaet på egenhånd. Vi har
blant annet fått til en tur til både politistasjonen og tingretten i Bergen.
De ansvarlige for IFP valgte i år å fokusere på et større arrangement enn tidligere. Det resulterte i
foredraget ”Miljøet og miljøretten”. Her bidro eksperter fra fakultetet, Havforskningsinstituttet
og Advokatfirmaet Haavind. Det resulterte i et godt faglig arrangement.
Law Schools
Vår VP Seminar & Conferences, Erling Hermansen Grøndahl, utforsket mulighetene for å få til
en Law School i Bergen. Det har lenge vært et mål og ønske å få til dette i Norge. Arbeidet med
dette var en stor suksess hvor Erling oppnådde kontakt med flere private aktører og fakultetet
som alle var positive til å bidra. Dessverre ble tiden for knapp, og vi håper at det gode arbeidet
med dette blir tatt opp til neste år!
Delegations
Delegations har som tidligere vært populært på fakultetet i Bergen. I år har vi sendt ut 8 delegater,
noe som er på nivå med tidligere. Det er vi fornøyd med. Gjennom opplegget med Go
International og søknadsguiden opplever vi at dette har blitt mer tilgjengelig for studentene.
Studietur
Det har blitt fulgt det samme opplegget som tidligere med tre separate grupper som arrangerer to
små og en større studietur i løpet av året. Dette har resultert i tur til Amsterdam og Haag 7-10
februar, København 11-14 mai og India 21. August – 4. September. Planleggingen har stort sett
gått greit, men den siste lille turen opplevde noe problemer med sted da dette var tett opp mot
påske.
STEP
Årets STEP-gruppe har blitt ledet av VP STEP Helene Eiane Rasmussen og har i tillegg til
Director for Student hunting og Director for Job hunting hatt flere faste aktive medlemmer som
har møttes ca. annenhver uke. STEP-gruppen har vært veldig aktive på å stå på stand og
arrangere skrivekvelder i forbindelse med Go International. Spesielt nådde vi ut til mange da vi
stod på stand på Karrieredagen til Springbrettet i Grieg-hallen. Høydepunktet for året var å inngå
avtale om et traineeship med advokatfirmaet Soltvedt & Co. Traineeshippet fikk gode søkertall
og advokat Soltvedt mottar en spansk trainee 4. August.
Sosiale arrangementer
Vi har hatt to fadderuker i august og i januar som var veldig vellykkede. Fadderukene omfatter
mange studenter, i august ca. 170, og i januar ca. 60. I august var vi i overkant av 20 faddere, og
rundt 15 i januar. Fadderuken i august hadde program 6 dager, i tillegg til oppstart og
informasjon til studentene før uken. I januar arrangerte vi mentor weekend med program torsdag
til lørdag.
13. september hadde vi kick off-fest i Håkonsgaten som markerte oppstarten av ELSAsemesteret der rundt 50 fra hele organisasjonen deltok. 17. november holdt vi julebord, med ca.
30 deltakere. I løpet av året har vi holdt flere quizer i forskjellige sammenhenger, blant annet på
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ELSA Day 30. november, og flere arrangementer for internasjonale studenter. Jevnt over har det
vært mange oppmøtte. 25. mai var det avslutningsfest for sommeren der det var god stemning og
hvor vi avsluttet året. For gjennomføringen av alle de flotte sosiale arrangementene har
sosialkomiteen vært helt avgjørende.

Generalforsamlinger
Generalforsamlingen på høsten ble avholdt tirsdag 22. November. Her hadde vi en stor sak på
agendaen, nemlig nye vedtekter og arbeidsregler. Secretary General Herman Grøm hadde på
starten av høstsemesteret nedsatt en vedtektskomité på totalt 6 personer. I tillegg var President,
Ane Fossli med som observatør. Arbeidet ble gjort ved 3 møter utover høsten, og forslaget ble
lagt frem på høstens Generalforsamling. Det var ca. 30 oppmøtte på Generalforsamlingen, og
forslaget gikk enstemmig igjennom.
Vårens generalforsamling ble avholdt onsdagg 3. mai, og nytt styre ble valgt. Styret var så fornøyd
med de nye vedtektene og arbeidsreglene at det ikke ble foreslått noen endringer. Forhåpentligvis
er dette noe vi ikke trenger å bruke tid på i fremtiden heller.
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ELSA Oslo
Generelt
Det har vært et aktivt år for ELSA Oslo, med mange arrangementer og en økning i antall
medlemmer. Vi har videreført strategien fra fjorårets styre om å fokusere på sosiale
arrangementer for å tiltrekke oss studenter, og mener å se at dette har gitt resultater.
Innad i styret har vi hatt et godt samarbeid, der alle har vært gitt stort spillerom til å utføre vervet
sitt som man selv måtte ønske. Vi har også hatt svært flinke medarbeidere som har både fått og
tatt ansvar, og flere av disse er nå valgt inn i neste års styre.
Medlemsmasse og oppmøte
Per juni 2017 har ELSA Oslo 471 medlemmer, alle aktivt innmeldt gjennom skjema på vår
nettside.
Manuduksjonene både på høsten og på våren ble fulltegnet i løpet av få dager, og Legal English
Course ble fulltegnet på under 10 minutter. På sistnevnte hadde vi i tillegg økt antall plasser fra
60 til 80, så det er tydelig at dette er et svært populært arrangement.
Både prosedyrekonkurransen og forhandlingskonkurransen hadde rekordmange påmeldte lag, og
det var godt med publikum under samtlige konkurranserunder.
De sosiale arrangementene er jevnt over populære, men vi har som regel flere internasjonale enn
norske studenter.
Samarbeid og økonomi
Avtalene med Hjort om Prosedyrekonkurransen og med Ræder om Forhandlingskonkurransen er
begge reforhandlet, med en nær dobling av sponsorbeløpet fra Ræder. Dette er vi svært fornøyde
med. I perioden er det også kommet i stand felles avtale med Advokatforeningen.
Avtalen med Schjødt om manuduksjoner er ikke reforhandlet.
Vi valgte å øke egenandelen noe for deltakelse på Legal English Course, til 250 kr. Med økt antall
plasser har vi da fått et overskudd etter utbetaling til Kevin Harris.
Internasjonal deltakelse
Seks av åtte styremedlemmer har deltatt på internasjonale møter i styreperioden. Vi sendte én
deltaker til SAM, én til KAM, tre til ICM Porto, én til NOM og to til ICM Prague. I tillegg deltok
to nåværende og ett fremtidig styremedlem på NCM hos ELSA Germany i juni.
Vi har fra starten av vært klare på at vi vil prioritere internasjonale møter, og satte derfor av en
post i budsjettet til dekning av internasjonale reiser. Dette har fungert godt, og vi er svært
fornøyde med at så mange har fått delta internasjonalt og oppleve den internasjonale siden ved
ELSA.
Transition
Det ble avholdt felles transition 19. mai, med alle nåværende og seks av åtte fremtidige
styremedlemmer.
Individuell transition avholdes av alle før 31. juli.
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Aktiviteter
Prosedyrekonkurransen
Prosedyrekonkurransen ble avholdt i samarbeid med Hjort. Det ble et vellykket arrangement, og
samarbeid både med sponsor og eksterne fungerte godt.
Forhandlingskonkurransen
Forhandlingskonkurransen ble avholdt i samarbeid med Ræder, og var i år igjen et svært populært
arrangement. I år var det rekordmange 40 påmeldte lag, og det var godt med publikum til alle
rundene. Ekstra hyggelig var det også at både årets og fjorårets vinnere i ELSA Oslos
forhandlingskonkurranse gikk seirende ut av ENF – vi håper og tror at dette sier noe om
kvaliteten på vårt arrangement.
Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Ræder, som viser stort engasjement og genuin
interesse for prosjektet.
Manuduksjoner
Manuduksjoner ble, både på høsten og på våren, avholdt i samarbeid med Schjødt i deres lokaler.
Disse var som vanlig svært populære, med lange ventelister.
Generalforsamlinger
Høstens generalforsamling ble gjennomført i november, og vårens generalforsamling i mai. På
høstsemesteret var det, som forventet, svært få oppmøtte utenom styret. På vårsemesteret var det
flere oppmøtte, men i hovedsak det sittende styre og kandidater til neste års styre.
Valget på vårens generalforsamling gikk fint for seg, og det var kandidater til alle verv. Etter
valget fant nyvalgte VP Social ut at vedkommende ikke hadde anledning til å påta seg vervet, og
det ble foretatt en supplering, slik at styret likevel er fulltallig.
Sosiale arrangementer
I perioden er det blitt gjennomført to fadderuker for internasjonale studenter, med ca. 200
studenter på høsten og ca. 60 på våren. Det har vist seg vanskelig å rekruttere faddere, men
fadderukene er likevel blitt svært godt gjennomført.
Av andre sosiale arrangementer har vi hatt stor suksess med en ”apartment crawl” på starten av
hvert semester. Dette oppleves som et lavterskel-tilbud som tiltrekker seg mange studenter, da
spesielt internasjonale. Vi har også hatt julebord og vårfest, to hytteturer, et medarbeidervors og
17. mai-frokost. Oppmøtet har vært godt, selv om det som vanlig var en overvekt av
internasjonale studenter på hytteturene.
I mars hadde vi alumnivors. Det var veldig koselig og noe vi håper neste års styre vil fortsette
med.
Styret har også stilt med fast quizlag på Frokostkjelleren.
S&C
På vårsemesteret ble Lawyers @ Work startet opp igjen, med besøk hos Klima- og
miljødepartmentet og Fylkesmannen. Dette var populære arrangementer, og vi tror det er stort
potensiale til flere lignende besøk fremover.
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Seminargruppen kom også i gang på våren, og arrangerte et seminar om den folkerettslige
situasjonen i Palestina. Videre ble det i samarbeid med Concerned Students arrangert flere
seminarer under IFP week, men disse hadde svært lav oppslutning. Eksamensperioden og
sammenfall med Forensisuka kan ha noe av skylden for det, men det er uansett hensiktsmessig å
se på en mindre omfattende gjennomføring av IFP week til neste år.
Det ble arrangert en studietur til Strasbourg og en study visit til Wroclaw i mars, med gjenbesøk
fra Wroclaw i mai. Turene var godt planlagt og gikk knirkefritt, med gode tilbakemeldinger fra
alle deltagere.
Et annet populært arrangement er foredraget ”Å skrive jus til eksamen” med Morten Walløe
Tvedt, som holdes i starten av hvert semester. Dette var som alltid godt besøkt.
Videre har S&C jobbet med å formidle tilbud som Delegations og Law Schools, og dette har
resultert i flere godkjente søknader fra Oslo-studenter.
Ellers har det som allerede nevnt vært arrangert manuduksjoner og Legal English Course.
STEP
ELSA Oslo har i styreperioden lykkes i å skaffe to traineeships: Ett hos Gjøvik tingrett, og ett
hos Advokat Hasli. Dette er vi svært fornøyde med.
Fra Oslo var det på vårsemesteret 7 studenter som søkte traineeships, men vi har pr. 25. juni ikke
oversikt over om noen av dem har fått traineeshipet de søkte på. På høstsemesteret var det 14
søknader, med to som fikk traineeship.
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ELSA Tromsø
Generelt
Styret i ELSA Tromsø har for perioden 2016/2017 bestått av syv styremedlemmer og fem
directors som ble valgt på generalforsamlingen våren 2016. Fokuset for årets periode har vært å
engasjere flere studenter til å delta på våre arrangement og ha et godt samarbeid med de andre
lokalgruppene og landsstyret. I tillegg har vi ønsket å gjøre ELSA mer tilgjengelig og
inkluderende for de nye medlemmene. Vi har aktivt jobbet for å inkludere flere medlemmer ved å
arrangere sosiale sammenkomster og delegere arbeidsoppgaver ved våre arrangement. For å
gjennomføre denne målsetningen har markedsføring via sosiale medier og nettsiden stått sentralt.
En bedre informasjonsflyt og synlighet har sannsynligvis gjort oss mer tilgjengelige for
studentene og bidratt til økt oppslutning rundt arrangementene våre.
Til forskjell fra tidligere perioder har vi i denne perioden opprettet et Go-International fond på
generalforsamlingen våren 2017. Formålet med fondet er å bidra til at flere medlemmer av ELSA
Tromsø får mulighet til å delta på ELSAs Traineeordning, ELSA Law Schools, ELSA
Delegations og ELSAs internasjonale konkurransen. Minimum 10 % av overskuddet avsettes
hvert år.
Denne perioden var ELSA Tromsø vertskap for landsmøtet til ELSA Norge på vårsemesteret.
Medlemsmasse og oppmøte
Enhver student som er semesterregistrert ved Det juridiske fakultet ved Norges arktiske
universitet – UiT er medlem i ELSA Tromsø. Dette anslås å være ca. 750 personer.
Vi har denne perioden opplevd høy etterspørsel og interesse for våre arrangement. Vi hadde over
hundre oppmøtte på informasjonsmøtet ved semesterstart som la grunnlaget for rekrutteringen
av aktive medlemmer.
Vi hadde åtte deltakende lag både på Prosedyrekonkurransen og Forhandlingskonkurransen, og
flere påmeldte lag. Begge konkurransene var svært populære for publikum. Studieturen til
Washington D.C. hadde 16 deltakere og kurset i Legal English var fullbooket med 50 deltakere.
Quizene som har vært arrangert har også vært svært populære. Det har generelt vært godt
oppmøte på samtlige arrangement denne perioden.
Samarbeid og økonomi
Hovedsamarbeidsavtalen med Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange AS har blitt videreført i
perioden 2016/2017, og vil fortsette å løpe for neste periode. ELSA Tromsø har en stabil
økonomi. Vi har gode rutiner for regnskapsføring og økonomien forvaltes i henhold til budsjett
vedtatt på Generalforsamlingen.
Vår arrangementssamarbeidsavtale med Advokatforeningen i Prosedyrekonkurransen ble ikke
videreført for perioden 2017/2018. Dette innebærer at det neste styret må forhandle fram en
avtale med en ny sponsor.
Internasjonal deltakelse
Fire deltakere fra ELSA Tromsø deltok på Nordic Officers Meeting i København 10.-13.
november. ELSA Tromsø har en egen budsjettpost til internasjonale møter og av ulike årsaker
ble ikke denne brukt opp denne perioden. Til neste periode vil forhåpentligvis flere
styremedlemmer ønske å reise på internasjonale møter.
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Transition
Det har blitt gjennomført transition for det påtroppende styret 31. mai og 5. juni. Samtlige
avtroppende og påtroppende styremedlemmer og directors har deltatt på transition. 5. juni ble
det avholdt en generell transition, deretter en individuell transition og til sist en sosial del. Både
styremedlemmer og directors har deltatt på transition og vi anser transition som vellykket.
Aktiviteter
Prosedyrekonkurransen
Prosedyrekonkurransen er et av ELSA Tromsøs mest kjente arrangement og en av de viktigste
rekrutteringskanalene for aktive medlemmer i løpet av styreperioden. Konkurransen har blitt en
veletablert tradisjon ved fakultetet og arrangeres på høstsemesteret. I år bestod konkurransen av
åtte deltakende lag og ble gjennomført over tre runder. Alle rundene var åpne for publikum, og vi
anslår at flere hundre studenter til sammen har sett minst en av rundene. Vår
arrangementssamarbeidspartner ved årets konkurranse var Advokatforeningen, men fra og med
neste periode må vi finne en ny sponsor.
Forhandlingskonkurransen
Forhandlingskonkurransen ble arrangert på vårsemesteret for tredje gang ved Det juridiske
fakultet i Tromsø og bestod av tre runder og åtte lag. Som tidligere år hadde vi også ved denne
konkurransen samarbeid med flere professorer, stipendiater og lektorer ved Jurfak, samt vår
hovedsamarbeidspartner Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Disse har på ulikt vist
bidratt med dommere, oppgaveskrivere og veiledere. I år innførte vi en veilederordning som vi
sannsynligvis vil videreføre til neste års konkurranse. Vi hadde rekordhøy interessere for
deltakelse i årets konkurranse, både hva gjelder deltakende lag og publikum. Erfaringen fra årets
konkurranse tar vi med oss videre til neste år.
Generalforsamlinger
Generalforsamlingen på høsten ble avholdt 16. november. Det var labert oppmøte utenom styret,
og det har dessverre vist seg å være en trend at generalforsamlingen som arrangeres på høsten har
få oppmøtte. Styret og directors orienterte generalforsamlingen om sine respektive
semesterrapporter. I tillegg ble regnskap for perioden 2015/2016 godkjent, budsjettet for
perioden 2016/2017 ble revidert og det ble valgt en revisor.
Generalforsamlingen på våren ble avholdt 30. mars. Det var ca. 40 oppmøtte på
generalforsamlingen. På generalforsamlingen gikk styret og directors gjennom sine respektive
semesterrapporter. I tillegg ble budsjett for perioden 2017/2018 vedtatt og forslaget fra styret om
å opprette et Go-International fond ble enstemmig vedtatt. Det ble også gjort redaksjonelle
endringer i vedtektene og valgt nytt styre.
Sosiale arrangementer
Styret har hatt et godt sosialt samhold og Social Director har hatt hovedansvaret for sosiale
arrangementer både internt og utad i organisasjonen. De ulike Key-areas har arrangert sosiale
arrangementer for sine grupper gjennom hele perioden. Disse har hatt varierende oppmøte, men
vi er allikevel fornøyd med aktiviteten. Det har i tillegg vært arrangert Vaffeltirsdager med stand
hvor styret har informert om ELSA og kommende arrangement. Det har vært avholdt flere
quizer i burgerbaren på Universitetet med mellom 40-80 deltakere hver gang. På vårsemesteret
ble det arrangert en temafest i regi av ELSA på et utested i Tromsø. Festen hadde over 100
betalende gjester. Vi er svært fornøyde med oppmøtet på de sosiale arrangementene og ser
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viktigheten ved et sosialt samhold både innad i styret, mellom de aktive medlemmene og på tvers
av Key-Areas.
Arbeidslivsdagen
Arbeidslivsdagen (ALD) ble arrangert 22. januar og er en viktig inntektskilde for ELSA Tromsø.
ALD gir studentene ved Det juridiske fakultet en mulighet til å få innblikk i fremtidig arbeidsliv.
Det er en arena for å komme i kontakt med både offentlig og private aktører og få informasjon
om ulike arbeidsplasser. ELSA Tromsø står for både planlegging og gjennomføring av ALD og
dette er et arrangement som ikke er mulig å gjennomføre uten en egen director, samt bistand og
hjelp fra hele styret, samt en rekke aktive medlemmer. ALD var godt besøkt av studenter fra alle
avdelinger, og var et meget vellykket arrangement i år. Vi har fått gode tilbakemeldinger både fra
aktørene og studentene.
S&C
I S&C denne perioden har det blitt arrangert ELSA Day-quiz, manuduksjon i sivilprosess,
manuduksjon om Det indre marked i EU/EØS med Gjermund Mathisen, kurs i Legal English
med Kevin Harris, studietur til Washington D.C. og Juridisk fagbad med tidligere
høyesterettsdommer, Jens Edvin A. Skoghøy.
Denne perioden ble dessverre ikke den korte studieturen arrangert på grunn av manglende
oppslutning og planlegging. Den lange studieturen gikk til Washington D.C. i slutten av januar og
16 deltakere reiste med ELSA Tromsø til USAs hovedstad.
Denne perioden arrangerte vi i samarbeid med fakultetet for første gang Juridisk fagbad hvor
tidligere høyesterettsdommer, Jens Edvin A. Skoghøy ble fagbadet om blant annet hans tid i
Høyesterett. Dette er noe ganske annerledes enn det vi har arrangert tidligere, men det viste seg å
være en stor suksess. På Isbjørnscenen på Studentsamfunnet Driv 16. Mars samlet det seg både
studenter og ansatte fra fakultetet, jurister og advokater fra det offentlige og næringslivet. Dette
er noe vi ser verdien av å videreføre til neste periode også. Juridisk fagbad håper vi kan være et
nytt konsept som har til formål å utvikle en mindre formell faglig arena, men som likevel kaster
lys over viktige sider ved jussen i Norge. Dette vil forhåpentligvis være et morsomt og interessant
tilskudd til den faglige virksomheten i ELSA Tromsø.
For andre år på rad ble det arrangert kurs i Legal English med Kevin Harris fra Accorn English
Consultants. Kurset var også i år vellykket med 50 deltakere.
STEP og S&C har hatt et samarbeid på tvers om arrangementet Go International for å informere
studentene om de internasjonale mulighetene i ELSA. Vi ser på det som svært gunstig med et
slikt samarbeid for at flere skal benytte seg av Traineeordningen, ELSA Law Schools, ELSA
Delegations og ELSAs internasjonale konkurranser. I år har vi hatt flere søkere til traineestillinger
gjennom STEP, og vi har innvilget en søknad fra Go International-fondet til Summer Law
School.
Alt i alt har dette vært et år med høyt aktivitetsnivå og vi er svært fornøyde med det vi har fått til i
løpet av denne styreperioden.
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