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ELSA Norges vedtekter 

 
Sist endret under Landsmøtet i Bergen, 22. September 2019 

 
KAPITTEL I – FORMÅL, TILKNYTNING OG MEDLEMSKAP 

 
§ 1 Navn og struktur  
Organisasjonens navn er The European Law Students’ Association Norway (ELSA 
Norway). Internt benyttes ELSA Norge.  
 
ELSA Norge er medlem av organisasjonen The European Law Students’ 
Association. ELSA Norge er underlagt ELSA International og kan ikke underlegges 
andre organisasjoner eller institusjoner. ELSA Norges aktiviteter og vedtak skal 
være i samsvar med ELSA Internationals Statutes and Standing Orders og Decision 
Book.  
 
ELSA Norge forvalter navnet ELSA i Norge.  
 
§ 2 Formål  
ELSA Norge skal arbeide for å fremme, skape og utvikle gjensidig forståelse, 
samarbeid og personlige kontakter mellom jusstudenter og unge jurister fra ulike 
land og rettssystemer. ELSA Norge er en partipolitisk uavhengig og ideell 
organisasjon.  
 
§ 3 Medlemskap  
Medlemmer av ELSA Norge er ELSA Bergen, ELSA Oslo og ELSA Tromsø, samt 
medlemmer etter annet og tredje ledd.  
 
Studenter ved institusjoner som tilbyr treårig juridisk utdannelse kan innvilges 
personlig medlemskap i ELSA Norge.  
 
Ferdig utdannede jurister kan innvilges personlig medlemskap i ELSA Norge. Slikt 
medlemskap er ikke tilgjengelig senere enn 18 måneder etter endt mastergrad i 
rettsvitenskap. Ved utløpet av denne perioden opphører medlemskapet automatisk. 
  
Medlemskap etter annet og tredje ledd gir ingen andre rettigheter enn adgangen til å 
søke på STEP - traineestillinger, ELSA Delegations og ELSA Law Schools.  
 
Det personlige medlemskapet koster kr. 200,- for hele perioden og betales til ELSA 
Norge.  
§ 4 Æresmedlemskap  
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Livslangt æresmedlemskap kan tilbys medlemmer som har tjent ELSA Norge på 
særskilt måte. Nominasjonen må fremmes senest tre uker før Landsmøtet, og 
vedtas med 4/5 flertall.  
 
§ 5 Observatørstatus  
Grupper ved andre læresteder kan gis observatørstatus. Søknad om 
observatørstatus må være landsstyret i hende to måneder før landsmøtet. Søknaden 
må inneholde begrunnelse, gruppens vedtekter og en oversikt over 
organisasjonsstrukturen. Landsstyret utreder søknaden og gir innstilling til 
Landsmøtet. Landsmøtet avgjør søknaden.  
 
Grupper som har fått observatørstatus (observatørgrupper) kan søke om 
medlemskap i ELSA Norge på de to førstkommende landsmøtene etter at gruppen 
fikk observatørstatus. Landsmøtet avgjør søknaden. Dersom en observatørgruppe 
ikke søker om medlemskap i denne perioden, mister gruppen sin observatørstatus. 
Gruppen kan søke om forlengelse av observatørstatusen.  
 
Etter ELSA Norges vedtekter og arbeidsregler er en observatørgruppe ikke å anse 
som en lokalgruppe. Observatørgrupper kan for øvrig:  

- Tiltale seg som en ELSA-gruppe.    

- Bruke ELSAs logo og promoteringsmateriale.   
- Søke landsstyret om deltagelse på landsmøtet.  

 

§ 6 Eksklusjon   
Landsmøtet kan ekskludere medlemmer av ELSA Norge som etter pålegg i 
medhold av § 28 (2), ikke har brakt sine vedtekter i overensstemmelse med ELSA 
Norges vedtekter og arbeidsregler. Landsmøtet kan også ekskludere medlemmer av 
ELSA Norge hvis andre særlige tungtveiende grunner taler for det. 
 
Vedtaket om ekskludering fordrer 2/3 flertall. 
 

§ 7 Oppløsning   
Landsmøtet kan vedta å oppløse ELSA Norge. Vedtak om oppløsning krever 4/5 
flertall. 
 
Dersom ELSA Norge oppløses skal det sittende styret overføre dokumenter og 
midler til ELSA Internasjonal. Landsmøtet kan oppnevne en eller flere personer til 
å kontrollere at dette skjer.  
 
Opphører en av ELSA Norges lokalgrupper og ELSA Norge overtar dens midler, 
skal midlene oppbevares separat i minst tre år for å returneres til lokalgruppen om 
den gjenoppstår i løpet av perioden. 
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KAPITTEL II – LANDSMØTET 
 
§ 8 Generelt  
Landsmøtet er ELSA Norges høyeste organ. Landsmøtet kommer sammen to 
ganger i året, henholdsvis på høst- og vårsemesteret.  
 
§ 9 Arrangering av Landsmøtet  
Landsmøtet avholdes tredjehver gang i Bergen, Oslo og Tromsø.  
 
Landsstyret er ansvarlig for å avholde Landsmøtet sammen med den arrangerende 
lokalgruppen. Arrangerende lokalgruppe er praktisk ansvarlig for gjennomføringen 
av Landsmøtet. Landsstyret er faglig ansvarlig. 
 
Landsstyret innkaller Landsmøtet senest fire uker før Landsmøtet avholdes. 
Landsstyret kunngjør saksliste, timeplan og eventuelle vedtektsendringsforslag 
senest to uker før Landsmøtet. Landsstyret kunngjør tentativ saksliste senest to 
uker før endelig saksliste kunngjøres. Lokalgruppene kan anmode om endringer i 
sakslisten. 
 
§ 10 Møte- og talerett  
Hver lokalgruppe kan sende inntil femten delegater til Landsmøtet. Landsstyret kan 
sende ni delegater. Dersom lokalgruppen eller Landsstyret ønsker å sende flere 
delegater må det sendes skriftlig søknad til den arrangerende lokalgruppen. 
Søknaden avgjøres av den arrangerende lokalgruppen. Så langt det er økonomisk 
mulig skal den arrangerende lokalgruppen budsjettere med plass til minst to 
internasjonale gjester.  
 
Landsstyrets delegasjon har møte- og talerett. Landsmøtet kan med simpelt flertall 
gi andre møte- og talerett. 
 
§ 11 Vedtak  
For at Landsmøtet skal være beslutningsdyktig må alle lokalgruppene være 
representert i henhold til §§ 14 (3) og 15 (3) ved avstemmingen.  
 
Hver lokalgruppe har ni stemmer.  
 
Landsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget for 
ikke vedtatt. Ved opptellingen av stemmene regnes ikke nøytrale stemmer med.  
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Alle vedtak skal skje ved åpen votering, med mindre en delegat fra en lokalgruppe 
eller en delegat fra Landsstyret krever hemmelig votering. Hemmelig votering må 
kreves for hver enkelt sak det skal voteres over. 
 
 
§ 12 Valg  
Landsstyret skal påse at det blir opprettet en uavhengig valgkomité før 
vårsemesteret starter. Til valgkomiteen skal hvert lokalgruppestyre velge hver sin 
representant. Valgkomiteen ledes av representanten fra den lokalgruppen som 
arrangerer Landsmøtet.  
 
Landsstyremedlemmer må velges i særskilt votering.  
 
Valg av landsstyremedlemmer fordrer simpelt flertall,(....) medregnet de nøytrale 
stemmene, for å bli valgt.  
 
Dersom det i det første valget bare var to kandidater og ingen av dem oppnådde 
nødvendig majoritet, avholdes det et andre valg på de to kandidatene hvor de 
avholdne stemmene ikke telles med. Dersom det er flere kandidater til samme verv 
og ingen av kandidatene oppnår majoritet av stemmene skal det holdes nytt valg på 
de to kandidatene som fikk flest stemmer i første valg.  
 
Dersom ingen av kandidatene oppnår majoritet av stemmene i det andre valget, 
avholdes et tredje valg på de to kandidatene hvor de avholdne stemmene ikke telles 
med.  
 
Ved valg av landsstyremedlemmer er det hemmelig votering.  
 
§ 13 Landsmøtets oppgaver  
Landsmøtet trekker opp retningslinjene for ELSA Norges arbeid. Det ordinære 
Landsmøtet behandler følgende saker:  

a) semesterrapport fra Landsstyret;  

b) semesterrapport fra lokalgruppene;  

c) ELSA Norges regnskap;  

d) ELSA Norges budsjett;  
e) saker av betydning for ELSA Norge som skal behandles på International  

Council Meeting;  
f) andre saker av betydning for ELSA Norge; 

g) valg av Landsstyret på vårlandsmøtet;  
h) valg av revisor på høstlandsmøtet;  
i) valg av personvernombud på høstlandsmøtet. 
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Det kan bare fattes bindende vedtak i saker som er oppført på dagsordenen. 
Tilføyelser til dagsordenen kan kun foretas ved enstemmighet.  
 
§ 14 Endring av vedtektene  
Forslag til vedtektsendring må være Landsstyret i hende senest tre uker før 
Landsmøtet. Den endelige vedtektsendringen må ha saklig sammenheng med et 
eller flere av de endringsforslag som er foreslått etter første punktum. Ved 
enstemmighet kan Landsmøtet endre vedtektene uavhengig av begrensingen i dette 
ledd.  
 
Vedtektsendring fordrer 2/3 flertall.  
 
Hver lokalgruppe må være representert ved avstemningen med minst fire delegater 
hver.  
 
Vedtektsendringer trer i kraft når Landsmøtet heves. Et enstemmig landsmøte kan 
vedta at vedtektsendringer skal tre i kraft fra et annet tidspunkt. 
 
§ 15 Endring av ELSA Norges arbeidsregler  
Landsmøtet kan vedta nye og endre gjeldende arbeidsregler med simpelt flertall.  
 
Nye eller endrede arbeidsregler som fører til motstrid med lokalgruppenes 
vedtekter fordrer 2/3 flertall.  
 
Hver lokalgruppe må være representert ved avstemmingen med minst fire 
delegater. 
 
§ 16 Fravikelse av vedtekter og arbeidsregler  
Landsmøtet kan fravike vedtektene og arbeidsreglene ved enstemmighet.  
 
§ 17 Ekstraordinære landsmøter  
Dersom to lokalgrupper eller Landsstyret i begrunnet vedtak krever det, skal det 
avholdes ekstraordinært landsmøte. Landsstyret skal straks sende ut innkallelse med 
saksliste og begrunnelsen for møtet. Det ekstraordinære Landsmøtet skal avholdes 
tidligst tre og ikke senere enn seks uker etter denne utsendelsen. For øvrig gjelder 
§§ 9 og 14 (1) så langt de passer. §§ 14 (3) og 15 (3) gjelder ikke. 
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KAPITTEL III – LANDSSTYRET 
 
§ 18 Landsstyret sammensetning   
Til Landsstyret velges 

- President 

- Secretary General 

- Treasurer 

- Vice President for Marketing 

- Vice President for Academic Activities 

- Vice President for Seminars and Conferences 

- Vice President for Student Trainee Exchange Programme    
 
Landsstyret velges på vårlandsmøtet for en periode på ett år fra 1. august til 31. juli. 
Dersom det på Landsmøtet ikke blir valgt personer til alle vervene, kan Landsstyret 
supplere seg selv med 2/3 flertall.   
  
Styremedlemmer som suppleres trer inn som fungerende vervholdere og må velges 
med simpelt flertall på neste landsmøte. 
 
Landsstyremedlem kan ikke velges til revisor. Dobbeltverv bør unngås. 
Landsstyrets President og Treasurer kan ikke inneha styreverv i lokalgruppene.   
 
§ 19 Landsstyrets oppgaver  
Landsstyret er ELSA Norges øverste organ mellom landsmøtene. Landsstyret er 
ansvarlig for den daglige driften av ELSA Norge.  
 
Landsstyret er hovedansvarlig for kontakten mellom ELSA Norges lokalgrupper og 
ELSA International.  
 
Landsstyret skal arbeide for samarbeid og koordinasjon mellom lokalgruppene, og 
mellom lokalgruppene og Landsstyret.  
 
Landsstyret representerer ELSA Norge utad.  
 
Landsstyret er delegater til International Council Meeting og bestemmer 
sammensetningen av delegasjonen som helhet. Landsmøtet skal informeres om 
hvilke av Landsstyrets medlemmer som reiser på International Council Meeting. 
Kan ikke alle delta på International Council Meeting, velger Landsstyret 
stedfortredere. Som stedfortreder skal det fortrinnsvis velges delegater med 
kjennskap til det området hvor delegat fra Landsstyret mangler.  
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Før Landsstyret fatter vedtak om hvem som skal delta på International Council 
Meeting, skal lokalstyret gis mulighet til å uttale seg om søkere fra sin respektive 
lokalgruppe. Uttalelsen skal forelegges Landsstyret innen en rimelig frist. Uttalelsen 
skal vektlegges i vurderingen. 
 
§ 20 Directors  
Landsstyret kan ved behov utnevne directors. En director er underlagt Landsstyret. 
Landsstyret bestemmer hvilke directorstillinger som skal opprettes.  
 
§ 21 Landsstyremøter  
Innkallelse til landsstyremøtet skal skje minimum tre dager i forveien. Dagsordenen 
bør foreligge et døgn i forveien.  
 
Det kan bare fattes vedtak i saker som står på dagsorden.  
 
Landsstyret fatter vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør President 
sin stemme utfallet. For at styret skal være beslutningsdyktig, må mer enn halve 
styret være tilstede, likevel minst fire personer. Kun de som deltar på møtet kan 
avgi stemme.  
 
Medlemmer av Landsstyret kan overdra sin stemmerett skriftlig til et annet medlem 
av Landsstyret. Stemmeretten skal være underlagt instruks.  
 
Et styremedlem kan ikke inneha mer enn to stemmer, inkludert sin egen. Ingen kan 
selv, ved fullmektig eller som fullmektig, delta i en avstemning rettet mot seg selv.  
 
President i ELSAs lokalgrupper har møte- og talerett på Landsstyrets møter, og 
skal motta dagsorden samtidig som de ordinære styremedlemmene i Landsstyret. 
Hver lokale President kan om nødvendig utnevne stedfortreder.  
 
Landsstyret kan i ekstraordinære tilfeller beslutte lukket møte.  
 
§ 22 Signatur  
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller den landsstyret gir fullmakt, kan 
forplikte ELSA Norge.  
 
§ 23 Mistillit til Landsstyret  
Et medlem av Landsstyret eller Landsstyret som helhet kan avsettes av ordinært 
eller ekstraordinært landsmøte med minimum 2/3 flertall.  
 
Mellom landsmøtene kan et landsstyremedlem avsettes når minst to av 
lokalgruppestyrene fatter to likelydende vedtak om mistillit, med minst to ukers 
mellomrom. Vedkommende styremedlem skal gis mulighet til kontradiksjon i 
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denne perioden. Minst 3/4 av den enkelte lokalgruppens styremedlemmer må være 
tilstede ved avstemmingen. Lokalgruppens vedtak fattes med minst 2/3 flertall.  
 
 

KAPITTEL IV – ØKONOMI 
 
§ 24 Generelt  
ELSA Norge og lokalgruppene har selvstendig og atskilt økonomi.  
 
ELSA Norges regnskapsår strekker seg fra 1. august til 31. juli.  
 
Landsstyret skal føre løpende regnskap over ELSA Norges økonomi.  
 
ELSA Norge og lokalgruppenes økonomiske midler skal anvendes på utgifter til 
aktiviteter knyttet til egen organisasjon. Økonomiske midler kan ikke overføres 
uten rimelig vederlag til andre fysiske eller juridiske personer. 
 
§ 25 ELSA Norges midler  
Landsstyret forvalter ELSA Norges midler.  
 
Landsmøtet kan instruere Landsstyret om hvordan midlene skal forvaltes. President 
og Treasurer disponerer ELSA Norges konto.  
 
På vårlandsmøtet vedtas ELSA Norges budsjett for påfølgende regnskapsår.  
 
§ 26 Revisor  
Revisor skal i forbindelse med revisjon av regnskapet for ELSA Norge gjennomgå 
og kontrollere regnskap, bilag, kassabeholdning og kontoutskrifter for ELSA 
Norge. Revisor skal etter regnskapsårets slutt legge frem en skriftlig 
revisjonsrapport for Landsmøtet. Revisor skal ha rett til å kontrollere 
regnskapsføringen i løpet av regnskapsåret.  
 
 

KAPITTEL V – ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 27 Styreperiode 
Landsstyrets styreperiode strekker seg fra 1. august til 31. juli.  
 
Styreperioden i lokalgruppene skal være lik Landsstyrets styreperiode.  
 
§ 28 Motstrid  
Ved motstrid i det interne regelverket skal bestemmelsen gjelde i følgende 
rekkefølge:  
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1. ELSA Norges vedtekter,  
2. ELSA Norges arbeidsregler,  
3. Lokalgruppenes vedtekter.  

 
Landsmøtet kan pålegge lokalgruppene å bringe sine vedtekter i overensstemmelse 
med ELSA Norges vedtekter og arbeidsregler.  
 
 
 

Autentisert av 
 

 

 
 

Andrine Nordahl Holte 
Secretary General ELSA Norway 

Landsmøtet i Bergen 2019 
 


