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Forord 
 
Kjære Landsmøte, kjære ELSA Norge,  
Det er en stor glede å ønske velkommen til styreperioden 2020/2021 sitt første Landsmøte.  
Vi vil først og fremst gratulere alle med sine styreverv i Lokalgruppene. Dette blir et spennende 
år og vi gleder oss masse til å bli kjent med alle.   
Vi har nettopp lagt bak oss en veldig annerledes vår og sommer og mest sannsynlig vil høsten 
også bli annerledes enn det vi er vant til. ELSA er først og fremst en internasjonal organisasjon 
og naturlig nok blir aktivitetene våre påvirket av reiserestriksjoner og annet.  
Dette betyr likevel ikke at vi stopper her. Vi har fortsatt som mål å bidra til å øke den juridiske 
kompetansen til jusstudenter i hele Europa. Vi skal fortsatt bidra for å øke kunnskapen og 
fokuset på menneskerettigheter, respekt for alle mennesker uansett. Og akkurat nå er det mer 
viktig enn noen gang å ta vise at vi i ELSA tar sosialt ansvar. Dette medfører dessverre at 
Landsmøtet høsten 2020 er digitalt, men vi skal gjøre det beste ut av situasjonen. Landsstyret har 
jobbet hardt i tiden fra vi tok over 1. august til i dag med å planlegge et godt faglig opplegg som 
skal gi alle en god start på styreperioden.  
Det er på tide å tenke nytt og å tenke sammen. Vi må motivere hverandre og vi må ta vare på 
hverandre. Denne helga skal vi legge grunnlaget for dette.  
Vi har troen på at dette blir et flott år. Vel møtt på Landsmøtet.  
Gode hilsener fra Landsstyret 2020/2021,   
Andrine Nordahl Holte  
Deputy President 
Julia Bones 
Secretary General  
Kristoffer Møglebust  
Deputy Treasurer  
Julia Johnsen Halsebø  
Deputy Vice President in charge of Marketing  
Olav Benum  
Deputy Vice President in charge of Academic Activities  
Johanne Archer  
Deputy Vice President in charge of Seminar & Conferences 
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Praktisk informasjon om gjennomføringen av LM 
 
Link til Workshop og Plenary  
Plenary: Både Opening og Closing Plenary vil foregå på Zoom. Landsstyret sender ut link til 

møtet på den interne Facebook-gruppen for deltakerne som lages i forkant av Landsmøtet.  

Joint Workshop: Link til Joint Workshop vil også bli lagt ut på den interne Facebook-gruppen i fork 

ant av sesjonen.  

Vanlig Workshop: Link til Workshop for hvert ansvarsområde vil bli sendt ut i de interne 

Messenger-chattene som er laget for hvert område (IM, BEE, FM osv.). Deltakere som ikke tilhører 

en spesifikk Workshop, slik som Social, kan velge hvilke workshops de vil bli med på. De får 

lenken tilsendt av den ansvarlige for det respektive området i lokalgruppen.  

 

VP Social og ALD 
I og med at vi ikke har en egen stilling for hverken VP Social eller ansvarlig for ALD, vil det ikke 

bli holdt egne Workshops for disse områdene. De som har disse vervene i lokalgruppene, kan 

selv velge hvilke workshops de vil være med på.  

NB: Social har en Joint Workshop med IM og MKT om rekruttering på lørdag fra kl. 15-16 om rekruttering. 
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Regler for Workshops 

En finger: Nytt emne eller idé  

To fingre: Direkte kommentar eller svar 

Tre fingre: Stopp diskusjonen da den ikke er nyttig.  

Lillefinger: Teknisk kommentar (som at skriften er for liten osv.) 

Saks: Fjern deg selv fra speakers’ list 

Tommel opp: Vis at du er enig med en gang  

Tommel ned: Vis at du er uenig med en gang 

 
Regler for Plenary  

 
Bokstavene overfor er det dere kan skrive i kommentarfeltet på Zoom for å få ordet, melde fra 

om tekniske problemer osv. 
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Semesterrapporter 
 

Deputy President 
 
Kjære Landsmøte, 

Siden Landsmøtet våren 2020 er det mye som har skjedd for ELSA Norge. Som noen av dere 

sikkert vet hadde Landsstyret i ELSA Norge kun ett styremedlem etter Landsmøtet våren 2020. 

Siden da har styret mangedoblet seg og per nå består styret av seks fantastiske styremedlemmer. 

Det har vært en glede for meg å bli kjent med så mange flotte, dedikerte mennesker. De første 

månedene som Landsstyret 2020/2021 har vært hektisk, men veldig spennende og innholdsrike.  

Vi startet i med felles transition i juli hvor alle styremedlemmene som på det tidspunktet var valgt 

inn stilte opp. Dessverre måtte vi ha transition digitalt, men hadde likevel tre intense dager med 

faglig opplegg.   

 

August startet med et brak med både den nasjonale forhandlingskonkurransen og 

planleggingsdager. Landsstyret samlet oss i Tromsø med faglig opplegg på dagtid og 

forhandlingskonkurranse som underholdning på kveldstid. I løpet av planleggingsdagene fikk vi 

planlagt store og små ting som kommer i tiden fremover. Vi ble også godt kjent med hverandre. 

Vi kom opp med mange spennende ideer som vi gleder oss til å dele med hele ELSA Norge.  

Forhandlingskonkurransen skulle opprinnelig vært gjennomført fysisk i Oslo i mars. Den ble 

dessverre utsatt til august og avholdt digitalt. Det viste seg likevel at det var noen fordeler med en 

digital forhandlingskonkurranse. Dette ga blant oss muligheten til å ha et internasjonalt 

dommerpanel med dommere fra hele verden. Personlig deltok jeg noe i forberedelsene til 

forhandlingskonkurransen og jeg bidra med den tekniske gjennomføringen alle tre dagene. I 

etterkant har jeg hatt evalueringsmøte med hovedsponsoren Thommessen og vi håper på å 

fortsette det gode samarbeidet i året som kommer.  
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Foruten planleggingsdagene og forhandlingskonkurransen har jeg i løpet av de første månedene 

har jeg fokusert på å få alt av den daglige driften opp å gå i ELSA Norge. En del av det 

dagligdagse arbeidet for Presidenten er å ha kontakt med ELSA Norge sine eksterne kontakter.  

Jeg har hatt møter med vår generelle samarbeidspartner Juristforbundet, hovedsponsor til 

konkurransene våre Thommessen og noen andre som vi prøver å få til et samarbeid med.  

I forbindelse med Juristforbundet er fokuset for tiden det nye prosjektet vårt 

Rettsikkerhetsdebatten som vi skal ha sammen i løpet av høsten. Dette blir kjempespennende og 

jeg gleder meg veldig til å se resultatet.  

 

En viktig oppgave for Presidenten er å kalle inn og avholde styremøter for Landsstyret. Vi har så 

langt hatt ganske jevne styremøter. Jeg har hatt fokus på alle er godt forberedt til styremøtene slik 

at møtene blir effektive og produktive. I tillegg har jeg hatt fokus på at alle i styret blir kjent med 

hverandre og alle ansvarsområdene i styret slik at vi danner grunnlag for et godt samarbeidet i 

løpet av styreperioden. Vi har hatt de lokale presidentene eller annen representant fra alle tre 

lokalgruppene med på hvert styremøte. Dette er vi veldig glad for. Det gir oss muligheten til å gi 

jevnlige oppdateringer til lokalgruppene om hva som skjer både nasjonalt og internasjonalt. Jeg 

personlig håper virkelig dette fortsetter.  

 

Angående det internasjonale så blir dessverre høstens møter digitale. Det betyr likevel ikke at man 

ikke kan delta. Først på agendaen er International Presidents Meeting (IPM) som jeg skal delta på 

9.-13. september. Jeg gleder meg veldig til å møte de andre nasjonale Presidentene og danne 

grunnlag for godt samarbeid med de for året som kommer. Jeg har også vært i møte med de 

andre nordiske Presidentene og snakket om hva vi gjør med Nordic Officers Meeting (NOM). 

Dessverre har vi sett oss nødt til å avlyse høstens møte. Vi skal ta en vurdering på nytt i 

overgangen 2020/2021 og se om vi får det til på vårsemesteret i stedet. Alle i lokalgruppene vil få 

jevnlige oppdateringer om hva som skjer med NOM i løpet av høsten.  
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Jeg gleder meg veldig til å møte alle sammen på Landsmøtet. Landsstyret har lagt ned mye innsats 

i å gjøre opplegget så bra som mulig, til tross for at vi ikke får gjennomført det i tradisjonell stil. 

Håper at alle får godt utbytte at workshops og plenaries og at vi blir så godt kjent med hverandre 

som vi får til over nett.  

Med vennlig hilsen,  

Andrine Nordahl Holte,  

Deputy President ELSA Norge 2020/2021 
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Secretary General 
 
Kjære Landsmøte,  

Styreperioden begynte med både en felles og en individuell transition med det forrige styret i 

ELSA Norge 2019/2020. Siden da har jeg bistått i rekrutteringsprosessen av nye 

landsstyremedlemmer for å fylle opp styret for det kommende året, og jeg har brukt tid på å sette 

meg inn i vervet som generalsekretær og ulike reguleringer både nasjonalt og internasjonalt.  

Den 19. – 21. august hadde Landsstyret planleggingshelg i Tromsø. Det ble en læringsrik helg 

hvor vi fikk snakket om det kommende året og blitt enda bedre kjent.  

Den siste tiden har jeg jobbet mye med arrangeringen av LM. Det har inkludert sammensetning 

både innkallingen, LM-pakken og Workshop. Jeg har hatt kontinuerlig kontakt med resten av 

Landsstyret gjennom prosessen, og jeg tror vi sammen har klart å sette sammen et program som 

vil legge et godt grunnlag for det kommende ELSA-året.  

Posisjonen som generalsekretær har også budt på flere administrative oppgaver. Jeg har registrert 

styret i Brønnøysundregisteret, skrevet referater fra styremøter, fylt inn «National and Local 

Group Report» for ELSA International og sørget for påmelding til både IPM og SAM. Dette er 

oppgaver jeg har trivdes godt med, og jeg gleder meg til å se hva resten av året har å by på!  

Med vennlig hilsen,  

Julia Bones,  

Secretary General, ELSA Norge 2020/2021 
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Deputy Treasurer 
 
Kjære Landsmøte, 

Perioden startet for min del i sommerferien. Jeg var i Oslo i juli, og fikk da tatt en fysisk 

transition med min forgjenger, Katarina. Slutten av juli og starten av august ble brukt på å skaffe 

tilganger til de ulike systemene, og å sette seg inn i ELSA Norges vedtekter og arbeidsregler. 

I midten av august hadde vi planleggingsmøte med styret i Tromsø. I løpet av uken fikk vi lagt en 

plan for høsten, særlig med fokus på landsmøtet, og vi fulgte finalen i forhandlingskonkurransen. 

Noen av oss kjenner hverandre fra før, men jeg hadde uansett stort utbytte av å være litt sosial 

sammen med styret.  

I perioden frem til nå har jeg hatt mye kontakt med Treasurer i International Board, Carlos. Vi 

har blant annet diskutert medlemsavgift, mål for året og det avlyste Supporting Area Meeting. Jeg 

skulle selv ha vært på dette møtet i Thessaloniki, men vil i stedet delta på det digitale møtet 9. til 

13. september.  

Jeg har videre tatt kontakt med de lokale økonomiansvarlige slik at alle har fått introdusert seg, og 

ser frem til å jobbe med dem resten av styreperioden. 

Ellers er tiden brukt på å gå gjennom økonomien vår, fullført regnskapet for 2019/2020, hatt 

kontakt med revisor og noe sponsorkontakt i forbindelse med fakturering.   

Det er utrolig synd at vi ikke får hatt fysisk møte i høst, og jeg håper at vi alle får lov til å samles 

til våren. 

Beste hilsener, 

Kristoffer Møglebust, 

Deputy Treasurer, ELSA Norge 2020/2021 
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Deputy Vice President for Marketing 
Kjære Landsmøte, 

Siden Landsstyret i ELSA Norge 20/21 hadde sitt første offisielle styremøte i juli, har høsten 

vært innholdsrik. 

 

Landsstyret har kontinuerlig jobbet med å fylle styret, og jeg har lagd utlysninger for VP S&C og 

VP STEP – der vi var så heldige å få en VP S&C. 

 

Landsstyret møttes i august for planleggingsdager, som fant sted på UiT i Tromsø. I løpet av 

disse dagene ble styret godt kjent, og vi la planer for styreperioden videre. Jeg tviler ikke på at alle 

de interessante, engasjerende og kreative diskusjonene vi hadde i løpet av oppholdet kommer til å 

føre til et godt samarbeid, samt et innholdsrikt år. 

 

Samtidig som planleggingsdagene foregikk, gjennomførte vi også den utsatte 

forhandlingskonkurransen i samarbeid med det forrige Landsstyret, Landsstyret i ELSA Norge 

19/20. Her bidro jeg både til utformingen av programblad og promotering i forkant av og 

underveis i konkurransen. 

 

I løpet av planleggingsdagene tok vi portrettbilder av alle styremedlemmene - med unntak av VP 

S&C - og disse skal nå erstatte de gamle bildene på vår nettside, samt vår Instagram- og 

Facebook-side. 

 

En kombinasjon av mine egne mål for styreperioden, og gode innspill fra Landsstyret, vil jeg 

denne høsten jobbe for at ELSA Norge er mer synlig på sosiale medier. Dette ønsker jeg å oppnå 

gjennom å legge ut flere innlegg, og åpne for å bli bedre kjent med Landsstyret. Styret fikk 

muligheten til å presentere seg på Instagram, og vi håper at det bidrar til å sette ansikt på 

Landsstyret og senke terskelen for å ta kontakt med ELSA Norge. Jeg ønsker å få verifisert vår 
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Instagram-konto, slik at vi kan promotere våre arrangement sømløst på tvers av Facebook og 

Instagram. 

 

Videre ønsker jeg å jobbe for å forsterke ELSA Norges merkeidentitet gjennom å oppdatere våre 

nettsider og vårt mediekort, i tillegg til å jobbe for å lage en logo til ELSA Norges nasjonale 

prosedyrekonkurranse. Dette for å gi oss et løft i møte med potensielle samarbeidspartnere og 

sponsorer, slik at vi igjen kan fortsette å levere et godt faglig supplement og påfyll til studentene. 

Jeg har samarbeidet med SecGen for å utlyse Director-stilling for Alumni, og har ellers et tett 

samarbeid med resten av styret, slik at vi er godt rustet for høstens arrangementer. 

Utover dette, så har styret hatt flere styremøter, og jeg har jobbet med å forberede WS-materiale 

til høstens digitale Landsmøte. 

 

Med vennlig hilsen, 

Julia Johnsen Halsebø 

Deputy Vice President for Marketing, ELSA Norway 2019/2020 
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Deputy Vice President for Academic Activities 
 
Kjære Landsmøte, 

Den nasjonale forhandlingskonkurransen 

I skrivende stund er det to uker siden finalen i forhandlingskonkurransen 2019-2020 ble 

gjennomført. Finalen ble gjennomført digitalt, og vi tar med oss erfaringene fra denne 

gjennomføringen videre i den kommende styreperioden. Til tross for situasjonen vi befinner oss 

i, har vi ambisjoner å øke interessen, tilskuertallet og deltagelsen i konkurransen. For øyeblikket 

planlegger vi mer relevant og faglig påfyll i forkant av konkurransen. I forbindelse med våre 

ambisjoner for styreperioden, har det vært en sentral oppgave å få på plass en «Director», noe vi 

også har.  

 

Den nasjonale prosedyrekonkurransen 

Erfaringene fra den nylig gjennomførte forhandlingskonkurransen vil også ha overføringsverdi til 

prosedyrekonkurransen. Vi har også ambisjoner om å gjennomføre et prosedyrekurs eller 

liknende faglig påfyll i samarbeid med en profesjonell aktør.  

 

LRG 

Så langt har jeg gjennomført en transition med tidligere «National Coordinator» i den hensikt å 

være godt forberedt til årets prosjekt. I tillegg har vi vært i kontakt med VP AA i ELSA 

International angående årets tema som er «Human Rights and Technology». Så langt har vi en 

«National Coordinator» på plass og vi planlegger et samarbeid med Norges Institusjon for 

Menneskerettigheter (NIM). Årets LRG kommer til å være et satsingspunkt i den kommende 

styreperioden, og forhåpentligvis blir det en bærebjelke i årene som kommer.  

 

Om fremtiden 

I skrivende stund går vi straks inn i evalueringsmøter med parter vi har samarbeidet med. Dette 
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er viktige møter for å sikre utviklingen av ELSA. Dette er møter jeg ser frem til, og kommer til å 

danne grunnlaget for de akademiske aktivitetene i året som kommer.  

Med vennlig hilsen,  

Olav Benum 

Deputy Vice President of Academic Activities, ELSA Norge 2020/2021 
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Deputy Vice President of Seminars and Conferences 
 
Som nyvalgt VP S&C har det vært en hektisk høst frem mot til landsmøtet med mye å sette seg 

inn i, og mye å forberede. 

 

Jeg ble stemt inn i styret som ny VP S&C i midten av august. Kun få dager etter deltok jeg på et 

transition meeting med Marie Caroline Jentoft som er tidligere VP S&C. På dette møtet fikk jeg 

mer info om hva vervet generelt går ut på og opplæring i hvordan jeg kan bistå de lokale S&C-

gruppene på best mulig måte. I tillegg fikk jeg tilgang til en rekke nødvendige dokumenter. 

Videre har jeg kommet i kontakt med International Board, introdusert meg for de som er VP 

S&C i de øvrige ELSA-landene, samt blitt medlem ELSA S&C Team 2020/2021. Dette har gitt 

meg god oversikt over hva som skjer i de andre ELSA-landene, og gitt mye inspirasjon til hva vi 

kan gjøre i Norge. 

 

Den siste tiden har jeg brukt mest mulig tid på å sette meg inn i vervet slik at jeg kan følge opp 

S&C nasjonalt og lokalt på best mulig måte. 

Med vennlig hilsen,  

Johanne Archer,  

Deputy Vice President of Seminars and Conferences, ELSA Norge 2020/2021 
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Agenda 
Generell Agenda 
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Fredag 25.09.20 
• 13-15: Opening Plenary. 

• 15-15.30: Pause. 

• 15.30-16.30: Opening Workshop. 

• 16.30-17: Workshop for de som ble valgt inn som sekretærer. 

• 16.30-17.30: Pause. 

• 17.30-20: Workshop. 

Lørdag 26.09.20  

• 9-12: Workshop.  

• 12-13: Pause. 

• 13-17: Workshop.  

• 17-18: Pause 

• 18-19.30: Workshop.  

Søndag 27.09.20  

• 9-10.30: Closing Workshop.  

• 11-17: Closing Plenary. 
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Agenda for Plenary 
Opening Plenary:  
Fredag 25. september.  

• Åpning av det digitale Landsmøtet høst 2020 

Andrine Holte, Deputy President i ELSA Norge 2020/2021. 

• Introduksjon av Landsstyret 2020/2021 

Andrine Holte, Deputy President i ELSA Norge 2020/2021. 

• Introduksjon av National Team  

Julia Bones, Secretary General i ELSA Norge 2020/2021. 

• Introduksjon av Lokalgruppene 

Presidentene i Lokalgruppene. 

• Valg av ordstyrer 

• Valg av sekretærer 

• Godkjenning av innkalling og agenda 

Ordstyrer.  

• Semesterrapporter fra Landsstyret 2020/2021 

Landsstyret/Deputy President 2020/2021. 

• Semesterrapporter fra Lokalgruppene 

Presidentene/generalsekretær i lokalgruppene. 

• Godkjenning av minutes fra Landsmøtet i Bergen Høsten 2019 

Ordstyrer 

• Godkjenning av minutes fra Landsmøtet Våren 2020 

Ordstyrer. 

• Oppdatering fra det internasjonale nettverket 

Andrine Holte, Deputy President i ELSA Norge 2020/2021 og Julia Bones, Secretary 

General i ELSA Norge 2020/2021.  

• Spørsmål og svar 
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Ordstyrer. 

• Eventuelt 

 

Closing Plenary:  
Søndag 27. september.  

• Åpning av Closing Plenary. 

Ordstyrer.  

• Rapporter fra Workshop. 

En representant fra hver Workshop.  

• Godkjenning av ELSA Norges regnskap. 

Ordstyrer/Kristoffer Møglebust, Deputy Treasurer ELSA Norge 2020/2021.  

• ELSA Norges budsjett for 2020/2021 

Ordstyrer/Kristoffer Møglebust, Deputy Treasurer ELSA Norge 2020/2021.  

- Endringer til budsjett,  

- Godkjenning av budsjett 

• Forslag til endringer av ELSA Norges vedtekter og arbeidsregler. 

Ordstyrer/Julia Bones, Secretary General ELSA Norge 2020/2021.  

- Gjennomgang av forslag til endringer 

- Avstemning 

• Valg av revisor for ELSA Norge 2020/2021 

Ordstyrer.  

• Valg av personvernombud for ELSA Norge 2020/2021 

Ordstyrer.  

• Valg av valgkomité for Landsmøtet våren 2021.  

Ordstyrer.  

• Saker av betydning for ELSA Norge som skal tar opp på ICM høsten 2020.  

Landsstyret. 



  

   

21 

• Andre saker av betydning for ELSA Norge 2020/2021 

Landsstyret.  

• Presentasjon av kandidatene til landsstyret til ELSA Norge 2020/2021 

Ordstyrer.  

• Presentasjon av stemmeprosedyren 

Ordstyrer.  

• Appell og Q&A til kandidatene til Landsstyret i ELSA Norge 2020/2021 

Ordstyrer/kandidatene.  

• Opptelling av stemmene. 

Ordstyrer.  

• Presentasjon av valgresultatene. 

Ordstyrer.  

• Vurdering av Landsmøtet.  

• Spørsmål og svar til Landsstyret 

• Eventuelt. 

• Lukking av landsmøtet til ELSA Norge høsten 2020.  

Ordstyrer/Andrine Nordahl Holte, Deputy President i ELSA Norge 2020/2021 
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Agenda for Workshop 
Board Management, External Relations, Expansion (BEE) 
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Fredag 25. september 
• 15.30 – 16.30 Opening Workshop 

Beskrivelse: Det er en stor glede å ønske velkommen til den første BEE workshoppen for 
styreperioden 2020/2021! Den første økta skal vi først og fremst bruke til å bli kjent med 
hverandre og danne grunnlaget for et godt samarbeid for styreperioden. Vi skal også gjennomgå 
agendaen for helga, velge ordstyrer og sekretær samt lage regler for workshoppen. 
Formål: Godkjenne agendaen. Velge workshop officers – sekretær og ordstyrer Lage regler for 
workshoppen  

• 16.30 – 17.00 Sekretær-workshop 
Alle sekretærene fra hver workshop får opplæring av Secretary General i ELSA Norge.  

• 17.30 – 18.30 ELSA 101 
Beskrivelse: Som President i ELSA er det vår jobb å representere ELSA utad til eksterne 
kontakter som andre studenter og potensielle sponsorer og samarbeidspartnere. Det er derfor 
viktig at vi vet hvem vi er, hvor vi kommer fra og hva vi jobber for i det lange løp. I løpet av 
denne økta skal vi se litt på verdiene, historien og andre spennende ting ved organisasjonen vår.  
Formål: Bli enda bedre kjent med ELSA. Bli trygg på hva vi representer når vi representerer 
ELSA utad.  
Forberedelser: Les deg litt opp på verdiene, filosofien, målene og historien til ELSA.  

• 18.30 – 20.00 Strategisk plan og One Year Operational Plan 
Beskrivelse: I løpet av denne workshoppen skal vi ta oss tid til å presentere og diskutere vår 
One Year Operational Plan (OYOP). Hver deltaker vil få muligheten til å presentere både sin 
lokalgruppe sin OYOP og sin private. Presidenten i ELSA Norge vil også presentere ELSA 
Norge sin OYOP og lokalgruppene vil ha muligheten til å komme med innspill om hva 
prioriteringen bør være for ELSA Norge 2020/2021.  
Vi skal også gå gjennom ELSA Norges strategiske plan 2018-2021. ELSA Norges strategiske plan 
er noe presidenten i LS skal begynne å jobbe med i løpet av året siden det skal lages ny for neste 
styreperiode og det kan være lurt å begynne å tenke på hva den bør inneholde.  
Formål: Alle deltakerne får en oversikt over hva de ulike lokalgruppene og Landsstyret har som 
mål for det kommende året.  
Forberedelser: Skriv et utkast eller ferdig din egen OYOP. Dersom lokalgruppen ikke har en 
felles OYOP så diskuter med styret på forhånd hva dere tenker er det viktigste å fokusere på det 
kommende året. 
Lørdag 26. september 

• 9.00 – 12.00 Proposals – Joint workshop med IM 
Beskrivelse: I løpet av denne økten vil vi diskutere endringsforslagene til vedtektene og 
arbeidsreglene til ELSA Norge.  
Formål: Deltakerne er forberedt på å stemme over forslagene på closing plenary. Workshoppen 
vil gi anbefaling til rådet. 
Forberedelser: Les endringsforslagene i working materials.  
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• 13.00 – 14.00 Board Management 
Beskrivelse: Board Management er et av hovedansvarsområdene til presidentene og veldig viktig 
for at styret skal fungere så godt som mulig. I løpet av denne økten skal vi diskutere hva som er 
viktig for at et styre skal fungere optimalt. Vi skal diskutere om hvordan vi kommuniserer med 
hverandre, hvordan vi opprettholder motivasjonen i styret og hvordan vi håndterer kriser innad i 
styret 
Formål: Deltakerne får innspill fra hverandre på hvordan man best mulig leder styret og hvordan 
styret fungerer best.  
Forberedelser: Reflekter på hva som fungerer og hva som ikke fungerer for ditt styre og vær klar 
til å dele tankene dine.  

• 14.00 – 15.00 Markedsføring til eksterne kontakter – Joint med 
Marketing 

Beskrivelse: I løpet av denne økten skal vi fokusere på markedsføring mot eksterne kontakter. 
Markedsføring med hensikt å tiltrekke eksterne kontakter som sponsorer og partnere er 
annerledes enn markedsføring mot studentene. Det er derfor på tide å tenke litt annerledes og 
komme opp med ideer som vil gjøre ELSA attraktivt for potensielle partnere og sponsorer.  
Formål: Målet med denne økten er å komme opp med en generell markedsføringsstrategi for 
eksterne kontakter.  
Forberedelser: Tenk igjennom hvordan lokalgruppen går frem for å tiltrekke nye partnere og 
sponsorer. Ta med eventuelle Media Cards og annet materiale som blir brukt for partnere og 
sponsorer.  

• 15.00 – 16.00 Økonomi og eksterne kontakter – Joint med Financial 
Management 

Beskrivelse: Hva er den økonomiske statusen til ELSA Norge og lokalgruppene nå og hvordan 
ønsker vi at denne skal være om et år?  
I løpet av denne økten skal presidentene og økonomiansvarlig sammen lage strategier for 
hvordan vi får økt inntekten fra eksterne kontakter. En idé som vil bli presentert er ferdiglagde 
«pakker» som kan tilbys til nye sponsorer og samarbeidspartnere. Sammen skal vi finne ut om 
dette er noe vi ønsker å satse på og hvordan disse pakkene eventuelt skal se ut.  
Formål: Målet for denne økten er å finne nye ideer til hvordan vi kan få økt inntekt fra 
sponsorer og andre partnere.  
Forberedelser: Tenk igjennom hvordan dere går frem og hvordan man bør gå frem når det skal 
forhandles om penger.  

• 16.00 – 18.00 External Relations 
Beskrivelse: External Relations – eksterne forhold er et av hovedansvarsområdene til 
presidentene. I løpet av denne økten skal vi tenke igjennom hvilke sponsorer og partnere vi 
ønsker for vår ELSA-gruppe.  
Det er også viktig å vite hvordan man skal gå frem når man tar kontakt med nye sponsorer og 
ikke minst like viktig å jobbe for å opprettholde et godt forhold til de allerede eksisterende 
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sponsorer og samarbeidspartnere. I løpet av denne økten skal vi sammen brainestorme for å se 
hva som kan være riktig måte å gå fram på.  
Formål: Deltakerne får ideer til hvilke partnere og sponsorer som kan være aktuelt å komme i 
kontakt med samt hvordan man ønsker at denne kontakten skal være. Deltakerne får ideer til 
hvordan man burde håndtere samarbeid med eksterne. Vi lager en strategi for «external relations».  
Forberedelser: Tenk igjennom om hvilke avtaler dere har med eksterne nå og om disse 
sponsorene og samarbeidspartnere er det beste for din ELSA gruppe. Tenk igjennom om det 
beste for din gruppe er prosjektsponsorer, generelle samarbeidspartnere o.l. 

• 18.00 – 19.30 External Relations – Joint med STEP 
Beskrivelse: Presidentene og STEPerne er stadig kontakt med eksterne. Det er derfor naturlig 
og nødvendig at Presidentene og STEPerne jobber tett sammen. I denne workshoppen skal vi 
diskutere hvordan vi samarbeider og på hvilke punkter det er viktig at vi jobber sammen. I Job 
Hunting perioden er det viktig at Presidentene er inkludert i STEP, særlig når det kommer til 
hvilke aktører vi ønsker å opprette kontakt med, samt hvordan denne kontakten skal opprettes. 
Dette vil være temaet for workshoppen. Vi skal også snakke om hvilke rutiner vi har i ELSA for 
kontakt med eksterne aktører.  
Formål: Presidentene og STEPerne vet på hvilke punkter de må samarbeide. Alle er klar over 
hvilke rutiner vi har.  
Forberedelser: Tenk igjennom: Hvorfor og hvordan skal Presidentene og STEPerne jobbe 
sammen? Hvordan går vi frem når vi skal opprette kontakt med nye Traineeship providers? 
Hvilke eksiterende rutiner har dere i lokalgruppen for øyeblikket?  

Søndag 27. september 

• 9.00 – 10.00 Godt og blandet  
Beskrivelse: Dette året blir kanskje litt annerledes enn det vi er vant til, men det betyr ikke at vi 
ikke har ting å se frem til. I løpet av denne økten skal vi snakke om de artige tingene som 
internasjonale møter og nye spennende prosjekter og ideer i ELSA-gruppene våre. Vi skal også 
snakke om det at ELSA fyller 40 år i 2021 og begynne å brainstorme rundt hva vi kan gjøre i 
forbindelse med dette. Dette er også tiden for å nok en gang minne hverandre på at vi har 
hverandre og snakke om hvordan vi skal støtte hverandre gjennom året som kommer.  
Formål: Deltakerne får delt sine spennende ideer og tanker. Vi får laget en liste med ideer for 
hvordan vi kan markere 40-års dagen til ELSA. Deltakeren får den siste motivasjonsboosten vi 
trenger før vi fortsetter med arbeidet vårt hver for oss.  
Forberedelser: Tenk igjennom hvilke spennende ideer du vil dele med workshoppen. Gjerne 
kom opp med ideer for hva vi kan gjøre i de ulike ELSA-gruppene i løpet av året.  

• 10.00 – 10.30 Closing Workshop 
Beskrivelse: Landsmøtet er over for denne gang, men vi sees snart igjen. Forhåpentligvis blir 
dette siste digitalt Landsmøtet og vi kan møtes fysisk neste gang. I løpet av den siste 
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workshoppen vår skal vi kjapt oppsummere hva vi har gått igjennom i løpet av helgen og dele 
våre siste tanker for helgen med hverandre.  
Formål: Oppsummering av Landsmøtet. Deltakerne får gitt tilbakemeldinger til det faglige 
opplegget i løpet av helgen.  
Forberedelser: I løpet av helgen tenk igjennom hvilke ting du ønsker å ta opp når vi skal 
oppsummere og hvilke tilbakemeldinger du har til Landsstyret og til de andre deltakerne. 
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Agenda for Workshop 
Internal Management (IM) 
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Fredag 25. september 

• 15.30 – 16.30 Opening Workshop 
Mål: Blir bedre kjent og forberedelse på LM. 
Innhold: Agenda og regler for workshop, forventninger til LM, valg av ordstyrer, sekretær og 
spirit.  

• 16.30 – 17.00 Sekretær-workshop 
Alle sekretærene fra hver workshop får opplæring av Secretary General i ELSA Norge.  

• 17.30 – 20.00 Innføring til IM 
Mål: Få god kjennskap til ELSA og rollen som generalsekretær.  
Forberedelser: Reflekter over hva du allerede vet om ELSA og vervet ditt. Ta med OYOP.  
Innhold: Innføring til ELSA og ansvarsområder som generalsekretær.  
Lørdag 26. september 

• 9.00 – 12.00 Proposals Joint workshop med BEE 
Beskrivelse: I løpet av denne økten vil vi diskutere endringsforslagene til vedtektene og 
arbeidsreglene til ELSA Norge.  
Formål: Deltakerne er forberedt på å stemme over forslagene på closing plenary. Workshoppen 
vil gi anbefaling til rådet. 
Forberedelser: Les endringsforslagene i working materials.  

• 13.00 – 14.00 Informasjon og kommunikasjon 
Mål: Etablere gode administrative rutiner for styreperioden 
Forberedelser: Sett dere inn i G-suite. Tenk over hvor ofte du ønsker å ha kontakt med resten 
av lokalstyret og landsstyret.  
Innhold: Informasjonsdeling, Google-systemet, styremøter og hvordan vi finner informasjon og 
deler den.  

• 14.00 – 15.00 Project Management 
Mål: Finne gode metoder for å planlegge større arrangementer.  
Forberedelser: Tenk over både gode og dårlige erfaringer som del av OC/deltaker på et ELSA-
møte. Tenk over en generell tidslinje for planlegging av arrangementet.  
Innhold: Hvordan planlegge LM og hvordan planlegge generalforsamling.  

• 15.00 – 16.00 Rekruttering – Joint med MKT og Social  
Mål: Finne gode metoder for å forbedre rekrutteringsprosessen til både Landsstyret og 
lokalstyrene.  
Forberedelser: Tenk over hvorfor du valgte å stille til styret, og tenk over hvordan ELSA på 
best mulig måte kan nå ut til studentene. Hvilken markedsføring funker/funker ikke?  
Innhold: Gjennomgåelse av HR-modellen til ELSA International. Brainstorming på hvordan vi 
kan gjøre ELSA mer attraktivt i Norge.  

• 16.00 – 17.00 Personvern i ELSA Norge - Joint IM og Key Areas 
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Mål: Få kunnskap om hva man må sende ut av informasjon om personvern i forkant av 
arrangementer.  
Forberedelser: Tenk over hva som burde være med av informasjon i forkant av arrangementene 
dere har i lokalgruppene og hva som pleier å bli sendt ut. Se eventuelt på 
personopplysningsloven.  
Innhold: Gjennomgang av GDPR-håndboken. Diskusjon om mulige «standarddokumenter» 
som kan utarbeides for hvert arrangement.  

• 18.00 – 19.00 Alumni 
Mål: Begynne tankeprosessen rundt hvordan vi kan starte et velfungerende alumni-nettverk i 
ELSA Norge.  
Forberedelser: Tenk over hvordan vi kan bruke alumni både i lokalgruppene og nasjonalt, og 
om det ville vært hensiktsmessig å opprette en Facebook-gruppe eller liknende hvor man kan 
stille spørsmål til alumni. Tenk over om det kunne vært en idé å ha en årlig sammenkomst for 
alumni.  
Innhold: Diskusjon av punktene ovenfor.  
Søndag 27. september  

• 9.00 – 10.30 Closing Workshop 
Diskutere det vi ikke har rukket å gå gjennom om nødvendig. Liten oppsummering av helgen. 
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Agenda for Workshop  

Financial Management (FM) 
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Fredag 25. september  
• 15.30 – 16.30 Introduksjon 

Innhold: Introduksjon av deltakerne. Godkjenning av agenda. Valg av ordstyrer og sekretær. 
Forventninger til landsmøtet og workshops 

• 16.30 – 17.00 Sekretær-workshop 
Alle sekretærene fra hver workshop får opplæring av Secretary General i ELSA Norge.  

• 17.30 – 18.30 Hva er FM?  
Innhold: Generelt om FM i ELSA. Internasjonale møter. Forventninger til vervet.  

• 18.30 – 20.00 Rutiner og kommunikasjon 
Innhold: Utlegg. Bruk av Bankkort. Samarbeid med andre styremedlemmer. Frister.  
 
Lørdag 26. september  

• 9.00 – 12.00 Arbeidsverktøy  
Excel og Fiken.  

• 13.00 – 14.00 Transition 
Din transition. Hva kan forbedres. Transitiondokument.  

• 14.00 – 15.00 Treasurer’s Handbook 
Felles transitiondokument/oppslagsverk for ELSAs økonomiansvarlige. 
 

• 15.00 – 16.00 Felles med BEE 
Beskrivelse: Hva er den økonomiske statusen til ELSA Norge og lokalgruppene nå og hvordan 
ønsker vi at denne skal være om et år?  
I løpet av denne økten skal presidentene og økonomiansvarlig sammen lage strategier for 
hvordan vi får økt inntekten fra eksterne kontakter. En idé som vil bli presentert er ferdiglagde 
«pakker» som kan tilbys til nye sponsorer og samarbeidspartnere. Sammen skal vi finne ut om 
dette er noe vi ønsker å satse på og hvordan disse pakkene eventuelt skal se ut.  
Formål: Målet for denne økten er å finne nye ideer til hvordan vi kan få økt inntekt fra 
sponsorer og andre partnere.  
Forberedelser: Tenk igjennom hvordan dere går frem og hvordan man bør gå frem når det skal 
forhandles om penger.  
 

• 16.00 – 17.00 EDF 
ELSA Development Foundation. Hvordan søke. 
 

• 18.00 – 19.30 Budsjettering – Joint med S&C og AA 
Økonomisk planlegging og budsjett.  
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Søndag 27. september  
• 9.00 – 10.30 Closing Workshop  

Oppsummering. Tips og triks. Spørsmål. 
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Agenda for Workshop  

Marketing (MKT) 

 



  

   

34 

Fredag 25. september  
• 15.30 – 16.30 Introduksjons-workshop 

Mål: Bli bedre kjent med hverandre, og forberede resten av LM. 
Forberedelser: Ingen 
Innhold: Presentasjon av deltakerne. Valg av ordstyrer og sekretær. Samtale om forventninger til 
LM. Endringer av timeplanen. 

• 16.30 – 17.00 Sekretær-workshop 
Alle sekretærene fra hver workshop får opplæring av Secretary General i ELSA Norge.  

• 17.30 – 18.30 Hvordan være VP Marketing? 
Mål: Bli bedre kjent med vervet, og samkjøre erfaringsnivået 
Forberedelser: Reflekter over hva du allerede vet om vervet ditt og ELSA generelt. 
Innhold: Snakke om nettverksstrukturen i ELSA, MKT sin rolle i nettverket og som medlem av 
styret. Orientering om kanaler for MKT. 

• 18.30 – 19.30 Samarbeid 
Mål: Bli bedre kjent med MKT’s målsetninger for styreperioden 
Forberedelser: Ha din OYOP klar. Tenk på hvordan vi kan samarbeide best mulig, og hva vi får 
ut av det. 
Innhold: VP MKT I ELSA Norway skal presentere sin OYOP. Lokale MKT skal snakke om sin 
OYOP, og diskutere strategier og planer for det forestående året. 

• 19.30 – 20.30 CI 
Mål: Bli kjent med ELSAs Corporate Identity (CI). 
Forberedelser: Besøk Officers-portalen, gjør deg kjent med Marketing Handbook og CI 
Handbook. 
Innhold: Vi skal ta opp viktigheten av uniforme retningslinjer knyttet til bruken av logo og ved 
promotering av arrangementer. 
Lørdag 26. september  

• 9.00 – 10.00 Felles med STEP 
Mål: Diskutere strategier for promotering av STEP 
Forberedelser: Reflekter over hvordan STEP er en attraktiv mulighet for studenter. 
Innhold: STEP sine traineeships skal markedsføres gjennom den nasjonale gruppen og 
lokalgruppenes sider. Vi skal diskutere hvordan vi best kan promotere traineeshippene, og 
hvordan vi kan få økt interesse for STEP-tilbudet. 

• 10.00 – 11.00 Felles med AA 
Mål: Skape et tettere samarbeid mellom AA og MKT 
Forberedelser: Reflekter hvordan ulike AA-arrangement kan promoteres. Visualiser en logo for 
prosedyrekonkurransen 
Innhold: AA har mange av ELSAs største ansvarsområder, som f.eks. prosedyrekonkurransen 
og forhandlingskonkurransen. Hvordan når vi best ut til studentene, og hvilke måter kan vi vise 
arrangementene på? Drøfting av logo til prosedyrekonkurransen. 
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• 11.00 – 12.00 Felles med S&C 
Mål: Skape et tettere samarbeid mellom S&C og MKT 
Forberedelser: Tenk på S&Cs aktiviteter, og hvordan disse kan kombineres og promoteres på 
nytenkende måter. 
Innhold: Diskusjon om hvordan S&Cs arrangementer kan promoteres. Planlegging av 
arrangement. Koordinering mellom MKT og S&C. Gjøre ELSA Delegations og ELSA Law 
Schools til et lavterskel-tilbud som vekker studentenes interesse. 

• 13.00 – 14.00 Sosiale medier 
Mål: Drøfte strategier og retningslinjer ved opptreden på og promotering av arrangementer på 
ELSAs kanaler. 
Forberedelser: Reflekter over hvordan ulike typer arrangementer og publiseringer fremstår på 
ulike sosiale medier. Få oversikt over din gruppes ELSA-nettside. 
Innhold: Vi skal snakke om ELSA Norway og lokalgruppenes bruk av Facebook, Instagram og 
nettside (evt. flere kanaler). Diskutere «netiquette» og hvordan vi ønsker å profilere ELSA på nett. 
Lage et godt grunnlag for å samkjøre alle kanalene. 

• 14.00 – 15.00 Felles med BEE 
Mål: Komme frem til en generell markedsføringsstrategi for eksterne kontakter. 
Forberedelser: Reflekter over hvordan gruppen går frem i dialog med eksterne kontakter. Ta 
med eventuelle Media Cards og annet informasjons-/promoteringsmateriell som blir brukt i 
kommunikasjon med eksterne kontakter. 
Innhold: Fokus på markedsføring mot eksterne kontakter. Markedsføring mot eksterne 
kontakter skiller seg fra markedsføringen mot studentene. Hvordan kan vi gjøre oss attraktiv for 
potensielle sponsorer? Viktigheten av en «brand-pakke» for å få stabile, tydelige avtaler. 

• 15.00 – 16.00 Rekruttering - felles med IM og Social 
Mål: Finne gode metoder for å forbedre rekrutteringsprosessen til både Landsstyret og 
lokalstyrene.  
Forberedelser: Tenk over hvorfor du valgte å stille til styret, og tenk over hvordan ELSA på 
best mulig måte kan nå ut til studentene. Hvilken markedsføring funker/funker ikke?  
Innhold: Gjennomgåelse av HR-modellen til ELSA International. Brainstorming på hvordan vi 
kan gjøre ELSA mer attraktivt i Norge.  

• 16.00 – 17.00 Digitale verktøy 
Mål: Bli bedre kjent med digitale verktøy som kan brukes for å gjøre MKT-vervet lettere. 
Forberedelser: Gjør deg kjent med dine mest brukte program i Adobe-pakken. Noter ned 
eventuelle spørsmål/noe du ønsker å lære mer om vedrørende verktøyene. 
Innhold: Vi skal snakke om bruken av redigeringsprogrammer, og kjøre et lite 101-kurs i 
Photoshop. Utveksling av nyttige triks og snarveier. Ta opp bruken av Driven i G-Suite. 

• 18.00 – 19.30 Ressurser 
Mål: Skape en god oversikt over ressurser til bruk i markedsføringen, samt utøvelsen av vervet 
generelt. 
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Forberedelser: Tenk over hvordan du går frem for å finne ut hvordan du skal promotere noe, 
og hvordan du får tak i bilder/videoer til bruk i markedsføringen. 
Innhold: Vi skal snakke om viktigheten av å bruke nettverket i gruppen og ELSA-nettverket for 
å gjøre vervet lettere. Deling av nyttige ressurser for redigering og sosiale medier. 
Søndag 27. september  

• 9.00 – 10.00 Åpent forum / Avsluttende workshop 
Mål: Denne workshopen er åpen for tema du ønsker å ta opp. 
Forberedelser: Har du noen nyttige tips og triks å dele med andre MKT? Lurer du på noe mer? 
Innhold: Åpen workshop om løst og fast. Oppsummering av helgen.  
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Agenda for Workshop  

Academic Activities (AA) 
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Fredag 25. september  

• 15.30 – 16.30: Opening workshop 
Mål: Bli bedre kjent og etablere rammene til LM. 
Innhold: Gjennomgang av agenda, forventninger til LM og regler for workshop. Valg av 
ordstyrer og referent.  

• 16.30 – 17.00 Sekretær-workshop 
Alle sekretærene fra hver workshop får opplæring av Secretary General i ELSA Norge.  

• 17.30-19.00.Innføring til VP AA og fremtidens AA 
Mål: Få god kunnskap om rollen som VP AA. Bevisstgjøring om hvordan vervet kan se ut 
fremover.  
Forberedelser: Tenk over dine ansvarsområder i ELSA og hva slags rolle du har i 
organisasjonen. Medbring OYOP da denne skal brukes underveis. I tillegg reflekter over hvordan 
AA-rollen kan se ut i fremtiden. Hvilke utfordringer møter vi? Finnes det særskilte teknologiske 
eller andre liknende utviklinger vi kan dra nytte av? 
Innhold: Detaljert gjennomgang av ansvarsområder med unntak av LRG, som er tema senere. 
Refleksjon og bevisstgjøring over hva rollen kan innebære in fremtiden.  

• 19.00-20.00 Erfaringsrapport om AA-samarbeid  
Mål: Bli enige om utgangspunkter for en erfaringsrapport mot slutten av året. Hva ønsker vi å 
fokusere på? Hvordan kan vår rapport hjelpe en fremtidig VP AA? 
Forberedelser: Reflekter over kommunikasjonen og samarbeidet VP AAere i Norge. Hvordan 
fungerer det nå? Er det nødvendig? Er det mulig å effektivisere eller dra nytte av hverandres 
løsninger? Tenk litt over hva som fungerer godt i vervet i din lokalgruppe.   
Innhold: Presentasjon av bakgrunnen, enighet om utgangspunkter og sluttprodukt.  
Lørdag 26. september  

• 9.00 – 11.00 AA- Den fremtidige bærebjelken LRG 
Mål: Få god kunnskap om LRG. Bli enige om konkrete, klare og etterprøvbare tiltak som kan 
iverksettes for å øke interessen, og skape større oppslutning rundt LRG.  
Forberedelser: Tenk over hva du allerede vet om LRG. Hvorfor vet du lite eller mye? Hvordan 
kan vi gjøre prosjektet mer attraktivt for studentene?  
Innhold: Om LRG, Norges tidligere bidrag, ambisjonene for fremtiden og veien dit.  

• 11.00 – 12.00 AA Joint med MKT 
Mål: Skape et tettere samarbeid mellom AA og MKT 
Forberedelser: Reflekter hvordan ulike AA-arrangement kan promoteres. Visualiser en logo for 
prosedyrekonkurransen 
Innhold: AA har mange av ELSAs største ansvarsområder, som f.eks. prosedyrekonkurransen 
og forhandlingskonkurransen. Hvordan når vi best ut til studentene, og hvilke måter kan vi vise 
arrangementene på? Drøfting av logo til prosedyrekonkurransen. 

• 13.00 – 13.30 Go International  
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Mål: Lære om Go International 
Forberedelser: Finn ut hvordan Go International pleier å gjøres i din lokalgruppe, og tenk 
gjennom om dette kan tiltrekke studenter hos deg. 
Innhold: Go International planlegging.  

• 13.30 – 16.00: Kurstilbud i forbindelse med konkurransen  
Mål: Legge grunnlaget for opprettelsen av kurspakker i forbindelse med AAs ansvarsområder.  
Forberedelser: Reflekter over kreative, bærekraftige og attraktive måter vi kan arrangere kurs i 
forbindelse med prosedyre- og forhandlingskonkurranse, samt LRG.  
Innhold: Bakgrunn og sponsorsituasjon. Diskutere hvordan vi kan gjøre det attraktivt både for 
studenter og våre partnere.  

• 16.00 – 17.00 Joint IM og Key Areas: GDPR 
Mål: Få kunnskap om hva man må sende ut av informasjon om personvern i forkant av 
arrangementer.  
Forberedelser: Tenk over hva som burde være med av informasjon i forkant av arrangementene 
dere har i lokalgruppene og hva som pleier å bli sendt ut. Se eventuelt på 
personopplysningsloven.  
Innhold: Gjennomgang av GDPR-håndboken. Diskusjon om mulige «standarddokumenter» 
som kan utarbeides for hvert arrangement.  

• 18.00 – 19.30 Budsjettering - Joint FM, S&C og AA 
Økonomisk planlegging og budsjett.  
Søndag 27. september  

• 9.00 – 10. 00 Closing Workshop 
Oppsummering av LM og utgangspunkter vi er blitt enige om. Gjennomgang av WS vi ikke har 
blitt helt ferdige med, eller WS vi ønsker å jobbe videre med. 
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Agenda for Workshop  

Seminars & Conferences (S&C) 
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Fredag 25. september  

• 15.30 – 16.00 Opening workshop 
Mål: Bli bedre kjent  
Forberedelser: Ikke nødvendig med forberedelser. 
Innhold: Denne seansen vil vi bruke på å bli bedre kjent med hverandre 

• 16.30 – 17.00 Sekretær-workshop 
Alle sekretærene fra hver workshop får opplæring av Secretary General i ELSA Norge.  

• 17.30 – 18.30 Velkommen til S&C 
Mål: Bli bedre kjent med vervet VP S&C og hvilke ansvarsområder vervet har 
Forberedelser: Hvilke tanker har du rundt vervet? Reflekter rundt hva en god S&C er. 
Innhold: Generell informasjon om S&C, internasjonale møter og internasjonale S&C verktøy. 

• 18.30 – 20.00 S&C lokalt 
Mål: Få god oversikt over ulike arrangementer man kan arrangere det kommende året. 
Forberedelser: Tenk ut ulike arrangementer og temaer som kan være interessante å diskutere i 
de lokale ELSA-gruppene. Skriv gjerne ned noen kulepunkter på forhånd. Tenk også ut ulike 
måter vi kan få flere til å møte opp på arrangementer i regi av ELSA. 
Innhold: Presentasjon om lokale arrangementer, lære hvordan man kan kontakte eksterne for å 
få sponsoravtaler og gå gjennom de internasjonale fokusområdene. 
Lørdag 26. september  

• 9.00 – 11.00 og 13.30 – 14.30 Studietur og bedrifts- og institusjonsbesøk 
Mål: Lage en plan for (eventuell) studietur våren 2021 
Forberedelser: Tenk ut ulike bedrifts- og institusjonsbesøk som kan være interessante for 
medlemmene å delta på. Tenk ut alternative løsninger dersom studieturen blir avlyst. Skriv gjerne 
ned noen kulepunkter på forhånd. 
Innhold: Hvordan organisere en studietur. Diskusjon: Studietur. Er det forsvarlig med tanke på 
Covid-19? Kan vi arrangere noe alternativt? 
Diskusjon: Bedrifts- og institusjonsbesøk. Har du organisert slike besøk tidligere? Erfaringer? 
Planlegger du å arrangere et slikt besøk? 

• 11.00 – 12.00 Joint med MKT 
Mål: Skape et tettere samarbeid mellom S&C og MKT 
Forberedelser: Tenk på S&Cs aktiviteter, og hvordan disse kan kombineres og promoteres på 
nytenkende måter. 
Innhold: Diskusjon om hvordan S&Cs arrangementer kan promoteres. Planlegging av 
arrangement. Koordinering mellom MKT og S&C. Gjøre ELSA Delegations og ELSA Law 
Schools til et lavterskel-tilbud som vekker studentenes interesse. 
 

• 14.30 – 16.00 Organisere en internasjonal samling i Norge 
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Mål: Bli bedre kjent med muligheten for å ha en internasjonal konferanse i Norge (med 
forbehold om at det er lov mtp. Covid-19) 
Forberedelser: Tidligere VP S&C jobbet med å få Winter ELSA Law School (WELS) til 
Tromsø. Reflekter rundt fordeler og ulemper ved å arrangere en stor internasjonal konferanse i 
Norge. Hvordan skal vi gå frem? Hvor mange skal være med å arrangere? Andre tanker rundt å 
arrangere WELS i Tromsø? 
Innhold: Vi diskuterer og reflekterer rundt muligheten. 

• 16.00 – 17.00 Personvern i ELSA Norge - Joint IM og Key Areas  
Mål: Få kunnskap om hva man må sende ut av informasjon om personvern i forkant av 
arrangementer.  
Forberedelser: Tenk over hva som burde være med av informasjon i forkant av arrangementene 
dere har i lokalgruppene og hva som pleier å bli sendt ut. Se eventuelt på 
personopplysningsloven.  
Innhold: Gjennomgang av GDPR-håndboken. Diskusjon om mulige «standarddokumenter» 
som kan utarbeides for hvert arrangement.  

• 18.00 – 19.30 Joint med FM, S&C og AA: Budsjettering 
Økonomisk planlegging og budsjett. 
Søndag 27. september  

• 9.00 – 10.00 Avsluttende workshop 
Mål: Å danne et klart bilde av hva vi skal gjøre fremover nasjonalt og lokalt. 
Forberedelse: Ikke nødvendig med forberedelser. 
Innhold: Diskusjon og oppsummering av helgen. 
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Agenda for Workshop  

Student Trainee Exchange Programme (STEP) 
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Landsstyret har foreløpig ingen VP STEP, men vi har vært så heldige å få Marie Sørlie (VP STEP 

i ELSA Norge 2019/20) og Herman Grøm (generalsekretær ELSA Norge 2017/18 og tidligere 

VP STEP i ELSA Bergen) til å holde Workshop for STEP.  

Fredag 25. september  
• 15.30 – 16.30 Opening Workshop 

Mål: Åpne helgen! 
Forberedelser: Pugg navnet ditt, lokalgruppa di, og hvor du kommer fra. 
Innhold: Helgen starter med opening workshop! Vi skal bli kjent, og introdusere STEP! Vi 
velger også en sekretær til helgen, tenk gjennom om det er noe for deg! 

• 17.30 – 18.30 STEP Calendar og administrasjon 
Mål: Planlegge året! 
Forberedelser: Ta en kikk på STEP Calendar, gjør deg kjent med mailen din, og skriv ferdig 
OYOP for året. 
Innhold: STEP Calendar, frister, mail, filer, arkivering, OYOP, transition. 

• 18.30 – 19.00 STEP International og STEP Research Project (SRP) 
Mål: Orientere oss i STEP internasjonalt, og lære om SRP. 
Forberedelser: Trakte kaffe. 
Innhold: ELSA International, International STEP Team, SRP.  

• 19.00 – 19.30 Håndtere STEP “i dagens situasjon” 
Mål: Identifisere problemer med STEP og markedsføringen under en pandemi.  
Forberedelser: Tenk gjennom hvordan covid-19-situasjonen påvirker STEP og arbeidet ditt. 
Innhold: En dyster framtidsbeskrivelse? 

• 19.30 – 20.30 Student Hunting I 
Mål: Lære om student hunting, og hvordan selge STEP til studentene. 
Forberedelser: Finn ut hvordan student hunting vanligvis gjøres i din lokalgruppe, og hvordan 
du vil gjøre det. 
Innhold: Hva er Student Hunting? Hvordan nå ut til studentene? Key selling points. Hvordan 
planlegge en god student hunting-periode. 
Lørdag 26. september  

• 9.00 – 10.00 STEP Marketing – Joint med MKT 
Mål: Diskutere strategier for promotering av STEP 
Forberedelser: Reflekter over hvordan STEP er en attraktiv mulighet for studenter. 
Innhold: STEP sine traineeships skal markedsføres gjennom den nasjonale gruppen og 
lokalgruppenes sider. Vi skal diskutere hvordan vi best kan promotere traineeshippene, og 
hvordan vi kan få økt interesse for STEP-tilbudet. 

• 10.00 – 12.00 Student Hunting II: Søknadsbehandlingen 
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Mål: Lære hvordan vi behandler søknader i STEP, og hvordan hjelpe studentene i 
søknadsprosessen. 
Forberedelser: Stå opp og logg deg inn på zoom. 
Innhold: Søknadsprosessen. Hvordan behandle søknader? Hvordan assistere studenter med 
søknadsprosessen? Language skills, legal skills og education level (vilkårene for å søke STEP).  

• 13.00 – 13.30 Go International – Joint med S&C 
Mål: Lære om Go International 
Forberedelser: Finn ut hvordan Go International pleier å gjøres i din lokalgruppe, og tenk 
gjennom om dette kan tiltrekke studenter hos deg. 
Innhold: Go International planlegging.  

• 13.30 – 14.00 Human Resources 
Mål: Lære om og tenke gjennom bemanning, personalhåndtering og rekruttering i STEP. 
Forberedelser: Tenk gjennom hvordan du bør håndtere medhjelperne for å få gjennomført 
STEP på best mulig måte. 
Innhold: Bemanning, personalhåndtering, rekruttering. 

• 14.00 – 14.30 Reception 
Mål: Lære om og planlegge for en best mulig reception! 
Forberedelser: Tenk gjennom hvordan en god recetion bør gjennomføres hos deg. Både for 
fysisk og online traineeship! 
Innhold: Reception av fysisk trainee. Reception av online trainee. Sending Group for online 
trainee.  

• 14.30 – 16.00 Job Hunting 
Mål: Lære om og planlegge for job hunting. 
Forberedelser: Finn ut hvordan job hunting-perioden vanligvis gjennomføres i din lokalgruppe. 
Innhold: Job Hunting. Hvordan finne potensielle traineeship providers, og hvordan selge STEP? 
Job Hunting-databasen. Avtalen. Traineeship provider-søknadsskjema.  

• 16.00 – 17.00 GDPR – joint med IM 
Mål: Få kunnskap om hva man må sende ut av informasjon om personvern i forkant av 
arrangementer.  
Forberedelser: Tenk over hva som burde være med av informasjon i forkant av arrangementene 
dere har i lokalgruppene og hva som pleier å bli sendt ut. Se eventuelt på 
personopplysningsloven.  
Innhold: Gjennomgang av GDPR-håndboken. Diskusjon om mulige «standarddokumenter» 
som kan utarbeides for hvert arrangement.  

• 18.00 – 19.30 Eksterne kontakter – joint med BEE 
Beskrivelse: Presidentene og STEPerne er stadig kontakt med eksterne. Det er derfor naturlig 
og nødvendig at Presidentene og STEPerne jobber tett sammen. I denne workshoppen skal vi 
diskutere hvordan vi samarbeider og på hvilke punkter det er viktig at vi jobber sammen. I Job 
Hunting perioden er det viktig at Presidentene er inkludert i STEP, særlig når det kommer til 
hvilke aktører vi ønsker å opprette kontakt med, samt hvordan denne kontakten skal opprettes. 
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Dette vil være temaet for workshoppen. Vi skal også snakke om hvilke rutiner vi har i ELSA for 
kontakt med eksterne aktører.  
Formål: Presidentene og STEPerne vet på hvilke punkter de må samarbeide. Alle er klar over 
hvilke rutiner vi har.  
Forberedelser: Tenk igjennom: Hvorfor og hvordan skal Presidentene og STEPerne jobbe 
sammen? Hvordan går vi frem når vi skal opprette kontakt med nye Traineeship providers? 
Hvilke eksiterende rutiner har dere i lokalgruppen for øyeblikket? 
Søndag 27. september  

• 9.00 – 10.00 Avsluttende workshop 
Diskusjon og oppsummering av helgen. 
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Forslag til endringer i vedtekter og arbeidsregler 
 

1. Reelle endringer  
 
Nr. 1-1 Innføre ny bestemmelse om ordstyrer til Landsmøtet.  
§2-4 Ordstyrer 
I forkant av Landsmøtet skal Landsstyret tilstrebede å utnevne en ordstyrer til plenaries. 
Ordstyreren skal på åpningen av Landsmøtet velges inn av Landsmøtet ved simpelt flertall. 
Ordstyreren skal være ekstern og adskilt fra det sittende Landsstyret.  
Ordstyreren har til oppgave å:  

- sørge for at agendaen til Landsmøtet blir fulgt, 
- invitere folk til å henvende seg til Landsmøtet, 
- avgjøre når det skal foretas avstemning,  
- føre tilsyn med stemmeprosessen,  
- kunngjøre resultatene av avstemninger, 
- holde orden på forsamlingen, 
- løse spørsmål angående prosedyrene rundt Landsmøtet. 

  
Forklaring:  
Spørsmålet om ekstern ordstyrer ble tatt opp på Landsmøtet i Bergen. Landsstyret i ELSA Norge 
2020/2021 har fulgt anbefalingen til ELSA Bergen og utnevnt en ekstern ordstyrer til det digitale 
Landsmøtet. Det er vår oppfatning at ekstern ordstyrer er et positivt bidrag til gjennomføringen 
av plenaries på Landsmøter, og det er vårt ønske at dette blir en tradisjon i ELSA Norge. Vi 
ønsker å sikre at landsmøtene til ELSA Norge har ekstern ordstyrer i fremtiden og vi vil derfor 
innføre det i ELSA Norges arbeidsregler.  
Nr. 1-2 Endre arbeidsreglene §10-2 «Tid og sted for transition»  

§ 10-2 Tid og sted for Transition  

Det sittende Landsstyret avtaler med det pa ̊troppende Landsstyret tid og sted for transition etter 
valget.  

Transition har til formål å gi det nye styret den nødvendige kunnskapen for å utføre styrearbeidet 
i ELSA Norge. Det skal gjennomføres en felles transition hvor hele det sittende Landsstyret og 
det påtroppende Landsstyret skal samles. Felles transition bør strekke seg over minst to dager.  

Det skal også gjennomføres individuell transition mellom de som innehar samme verv i det 
sittende Landsstyret og det påtroppende Landsstyret.  
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Alle i det sittende Landsstyret og det påtroppende Landsstyret plikter å delta på både felles og 
individuell transition.  

Alle i det sittende Landsstyret plikter å utarbeide eller å oppdatere et transition-dokument som 
tilhører vervet.  

Dato for felles transition bør avtales senest en måned etter gjennomført Landsmøte. Sittende 
Landsstyre avtaler med det påtroppende Landsstyret tid og sted for transition.  

Forklaring:  
Transition er den viktigste perioden for å sikre «knowledge management» i ELSA Norge. Fokuset 
på transition har variert i de siste årene. Det har ikke blitt tatt nok seriøst og prioritert i den grad 
det burde ha blitt etter vår mening.  
Det er derfor vårt ønske å innføre en mer omfattende bestemmelse om transition i ELSA Norges 
arbeidsregler.  
Først er det viktig å få innført at det skal gjennomføres en felles transition hvor hele det sittende 
Landsstyret og det påtroppende Landsstyre møtes. Dette er viktig for å få overført kunnskapen 
om hvordan det er å sitte sammen i et styre og hvilke arbeidsoppgaver som faller på hele styret i 
sin helhet. Det er også ønskelig å innføre at dette skal foregå over to dager. Dette da man bør 
inkludere sosialt program slik at det nye styret får tid til å bli kjent med hverandre og blir kjent 
med de ulike personene i det sittende styret. Da det skal foregå over to dager, vil man også kunne 
få tid til trainings – da spesielt trainings som går på «team-bonding» e.l.  
Individuell transition er nødvendig for å sikre videreformidling av kunnskap som gjelder for det 
spesifikke vervet. Dette er en forutsetning for at det nye styret skal kunne gå i gang med 
arbeidsoppgavene sine med en gang den offisielle styreprioden starter.  
Det neste punktet går på det sittende Landsstyret sin plikt til å utarbeide et transition-dokument. 
Transition-dokumentet vil være et viktig hjelpemiddel for de som skal overta vervet og det er 
svært uheldig dersom dette ikke blir gjort.  
Dato for transiton bør avtales så fort som mulig. Dette for å sikre at alle skal ha muligheten til å 
delta. Datoen skal settes i dialog mellom de to styrene slik at man sikrer størst mulig deltakelse. 
Det er også viktig å få avtalt dette så tidlig som mulig for å sikre at det sittende landsstyret for 
nok tid til å planlegge et godt faglig program.  
 
Nr. 1-3 Innføre nytt kapittel om Human Resources 
 
12. HUMAN RESOURCES 
§12-1 Human Resources modellen 
Human Resources-modellen til ELSA International følger av International Council Meeting 
Decision Book. Denne skal fungere som et verktøy som setter rammene for arbeidet med 
Human Resources i ELSA Norge. 
§12-2 Ansvarlig for Human Resources  
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Secretary General i ELSA Norge er ansvarlig for Human Resources for ELSA Norge. Secretary 
General i ELSA Norge skal følge opp og veilede Lokalgruppenes Human Resoures-strategi.  
§12-3 Human Resources Strategi  
Ved begynnelsen av hver styreperiode skal styret for hvert styre i Lokalgruppene etablere en 
Human Resources-strategi for sin styreperiode. Strategien skal sendes til Secretary General i 
Landsstyret innen åpningen av det første Landsmøtet i styreperioden.  
Ved slutten av hver styreperiode skal lokalgruppene evaluere strategien de utarbeidet i 
begynnelsen av året og gi rapport til Secretary General i Landsstyret.  
Denne informasjonen skal videreføres til det neste styret under transition.  
Lokalgruppenes strategi bør behandles på workshop på Landsmøtet.  
 
Forklaring:  
Human Resources er et område som vi har sett trenger mye arbeid i ELSA Norge – både 
nasjonalt og lokalt.  
Første forslag (§12-1) går på å sette inn en henvisning til ELSA International sin Human 
Resources modell. Landsstyret finner det ikke hensiktsmessig å oversette hele modellen og sette 
det inn i arbeidsreglene. Dette da modellen kan endre seg over tid og gjennom en henvisning vil 
man alltid vise til den gjeldende modellen. Modellen er også ment som et verktøy som skal 
implementeres etter nasjonalt og lokalt behov det vil derfor ikke være hensiktsmessig å sette inn 
modellen i sin fulle form slik at man må følge den til punkt og prikke.  
Det neste punktet (§12-2) er hvem er som er ansvarlig. Human Resources er et av 
ansvarsområdene til Internal Managment. Det er derfor klart at det er Secretary General i 
Landsstyret som skal ha det overordnede ansvaret.  
§12-3 legger opp til at lokalgruppene blir oppfordret til å utarbeide en Human Resoruces strategi 
for sin styreperiode. Tanken er at strategien skal bli brukt på workshops på Landsmøtet slik at 
man får samkjørt arbeidet med Human Resources på tvers av lokalgruppene. Det er også viktig at 
alle lokalgrupper og Landsstyret skaper klare retningslinjer for seg selv, tanken er at dette skal 
føre til et mer strukturert og fokusert arbeid med Human Resources. Rapporten som foreslås har 
til hensikt å gi fremtidige styrer ideer på hvordan arbeidet kan foregå, både hva man bør fortsette 
med og hva man bør endre på. Det er hensiktsmessig at dette blir sendt til Secretary General i 
Landsstyret på slutten av året slik at det kan arkiveres og føres videre til alle tre lokalgruppene 
 
Nr. 1-4 Innføre ny bestemmelse om One Year Operational Plan  
§ 7-4 One Year Operational Plan  
Hvert medlem av Landsstyret skal i begynnelsen av styreperioden utarbeide en operativ plan, 
One Year Operational Plan – OYOP, for styreperioden.  
OYOPen er et ikke-bindende verktøy som skal brukes som en guide for arbeidet gjennom 
styreperioden og for å evaluere resultatene av styreperioden.  
ELSA Norges OYOP skal skrives på engelsk og sendes til ELSA International før åpningen av 
det første International Council Meeting i styreperioden.  
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Ved utarbeidelsen av OYOPen skal den til enhver tid gjeldende strategiske planen for ELSA 
Norge tas i betraktning.  
 
Forklaring:  
Hensikten med å innføre en ny bestemmelse om One Year Operational Plan er at Landsstyret 
hvert år skal sette opp retningslinjer for arbeidet sitt.  
Dette bør videreføres til neste styret slik at man øker kontinuiteten i arbeidet til Landsstyret fra år 
til år. Det vil også være lettere på slutten av året å evaluere styreperioden. Det vil også gi en ekstra 
mulighet for de neste styrene å få innblikk i de konkrete planene til tidligere styrer. Dette vil 
bevare mer av kunnskapen i nettverket som alltid bør være en målsetning.  
Det er også sedvane at Landsstyret sender inn sin OYOP på de internasjonale mailing-listene i 
forkant av International Council Meeting. Det er derfor hensiktsmessig å få inn en bestemmelse i 
arbeidsreglene slik at Landsstyret fra starten av vet at de må utarbeide OYOP.  
Nr. 1-5 Regulere arbeidet med eksterne kontakter og samarbeidspartnere 

11. EKSTERN KONTAKT OG SPONSORER  

§ 11-1 Retningslinjer for sponsorarbeid arbeid med eksterne kontakter 
Følgende skal tas i betraktning før ELSA Norge inngår avtale med sponsorer eksterne kontakter:  

-  Grad av politisk innslag,  

-  Hensynet til ELSA som en seriøs organisasjon,  

-  Hensynet til ELSA sin visjon.  

I den grad man ikke har inngått sponsoravtaler for informasjonsmateriell, kan plassen gis 
til humanitære formål innenfor retningslinjene over.  

§ 11-2 Kontakt med mulige sponsorer og samarbeidspartnere 

Ved fremstøt mot generelle sponsorer og prosjektsponsorer (samarbeidspartnere) i Norge, skal 
President i Landsstyret godkjenne disse før lokalgruppen tar kontakt.  

Dersom lokalgruppene vil kontakte en sponsor eller samarbeidspartner som er klassifisert som 
internasjonal etter ELSA Internationals Decision Book, må de ta kontakt med President i 
Landsstyret for godkjennelse.  

Dersom det overstående blir overtrådt, og ELSA International på legger ELSA Norge 
sanksjoner, kan Landsstyret kreve regress hos den aktuelle lokalgruppen.  
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Forklaring:  
Slik som arbeidsreglene er nå er det i stor grad bare kontakt og arbeid med sponsorer som er 
regulert.  
For øyeblikket har ELSA Norge samarbeid med Juristforbundet som er samarbeidspartner og 
ikke sponsor. ELSA Norge har også samarbeid med prosjektpartnere som ikke kan betegnes som 
sponsorer. Det vil derfor kunne være uheldig at det blir betegnet som sponsorarbeid og 
sponsorer i arbeidsreglene. Dersom man tar en helt naturlig språklig forståelse av arbeidsreglene 
vil ikke samarbeid med bidragsytere som yter annet enn penger være regulert. Dette er ikke 
ønskelig. Det problematisk slik som ELSA Norges avtaler er nå og mulig for fremtiden dersom 
ELSA Norge inngår avtaler med andre potensielle samarbeidspartnere eller prosjektpartnere som 
klassifiseres som noe annet enn sponsor.  
Forslaget går derfor ut på å endre retningslinjer for sponsorarbeid til retningslinjer for arbeid med 
eksterne kontakter. Dette vil inkludere all form for arbeid med aktører utenfor organisasjonen.  
Det settes også inn samarbeidspartnere i §11-2 slik at det er tydelig at Lokalgruppene også må ta 
kontakt med Landsstyret for andre aktører enn kun de som yter penger altså sponsorer.  
2. Redaksjonelle endringer  
Nr. 2-1 Flytte paragrafer i kapittel 2 

§ 2-4 2-5Workshop  

Hver lokalgruppe har like mange stemmer som det antallet ordinære styremedlemmer som er 
tilstede i Workshopen.  

Med ordinære styremedlemmer menes President, Secretary General, Treasurer, Vice President for 
Marketing, Vice President for Academic Activities, Vice President for Seminars & Conferences 
og Vice President for Student Trainee Exchange Programme.  

§ 2-5 2-6 Strategic Plan  

Landsstyret skal under Landsmøtet på vårsemesteret rapportere om ELSA Norges måloppnåelse 
etter den gjeldende Strategic Plan.  

§ 2-6 2-7 Arkivering  

Alle landsmøtereferat og landsmøtevedtak skal systematiseres og arkiveres.  

 
 
Forklaring:  
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Henger sammen med forslag nr. 1 om å sette inn ny bestemmelse om ordstyrer som blir §2-4.  
Nr. 2-2 Endre kapittel 12 til kapittel 13  

12. 13. ATTESTER  

§ 12-1 13-1 Attester  

Attest til landsstyremedlemmer gis av ELSA Norges President i samme styre. Secretary General 
gir attest til ELSA Norges President. ELSA Norges President skal ved forespørsel fra President i 
lokalgruppene skrive attest til denne.  

 
Forklaring:  
Endres dersom det settes inn et nytt Human Resources kapittel som kapittel 12 i arbeidsreglene. 
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Motivasjonsbrev til Landsstyret 
 

Motivasjonsbrev for President 
Kjære Landsmøte,  
Mitt navn er Andrine Nordahl Holte. Jeg er 22 år og har nettopp startet på fjerde avdeling på 
jussen ved Universitet i Tromsø Ved dette motivasjonsbrevet stiller jeg som kandidat for vervet 
som President for ELSA Norge 2020/2021.  
 
Bakgrunn og erfaring. 
ELSA-eventyret mitt startet for snart tre år siden som aktivt medlem i flere av undergruppene i 
ELSA Tromsø. Det følgende året var jeg Vice President in charge of STEP i ELSA Tromsø. For 
øyeblikket er jeg Secretary General i ELSA Norge og Assistant for Internal Management i ELSA 
International. I rollen som Secretary General jeg hatt et tett samarbeid med presidenten og har 
derfor fått innblikk i hva vervet omfatter og krever.  
Jeg har mye internasjonal erfaring innad i ELSA da jeg har deltatt på mange internasjonale møter. 
Som en del av både lokalstyret i ELSA Tromsø og Landsstyret har jeg opparbeidet meg god 
kunnskap om de ulike styrevervenes oppgaver hvilket jeg mener er viktig for en president. Jeg har 
god kunnskap om ELSAs verdier og fokusområder og mener at jeg er egnet til å representere 
ELSA Norge utad.  
 
Board Management.  
Det er selvsagt at en god strategi og utøvelse Board Management er veldig viktig. Dersom jeg blir 
valgt inn er et av målene mine å være en del av et styre hvor styremedlemmene samarbeider tett 
og hvor alle er involvert i det som foregår i organisasjonen.  
Jeg kommer til å jobbe for å ha jevnlige styremøter også i periodene hvor ting er rolig. Dette for å 
styrke samarbeidet mellom styremedlemmene og for å ha en jevnlig drift i organisasjonen.  
Et godt og velfungerende samarbeid mellom de ulike styremedlemmene krever jevnlig 
kommunikasjon og det krever forståelse av hverandre som mennesker. Dette er noe jeg vil ha 
særlig fokus på.  
 
External Relations 
Når det kommer til kontakt med sponsorer og samarbeidspartnere har ELSA Norge hatt en 
betydelig forbedring det siste året. I forhold til Juristforbundet, den generelle 
samarbeidspartneren til ELSA Norge skjer det mye spennende. Fokus mitt dersom jeg blir valgt 
vil selvsagt å bistå VP AA og VP S&C eller directors med de nye prosjektene ELSA Norge 
planlegger i samarbeid med Juristforbundet. Jeg vil også ha et særlig fokus på å opprettholde den 
gode kontakten vi har fått med Juristforbundet. For å gjøre dette tenker jeg å forsøke å ha 
jevnlige møter hvor begge parter kan oppdatere hverandre og evaluere samarbeidet fortløpende i 
løpet av året.  
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Det potensielle samarbeidet med Norges Institusjon for Menneskerettigheter er noe som 
engasjerer meg veldig. Jeg tror det er viktig opprette jevnlig kontakt for å lære de å kjenne ELSA 
og hva vi kan tilby dem.  I forhold til Thommessen er god kommunikasjon videre særlig viktig 
dersom vi skal få til å lande nye avtaler med de.  
Jeg tror også det er muligheter for å se på andre potensielle prosjekt partnere, både juridiske 
aktører og andre aktører. Noe jeg ser på som veldig nyttig i søket etter noe sponsorer er å 
opprette sponsorpakker. Dette opererer ELSA International og andre National Groups med og 
det ser ut til å fungere bra.  
Generelt i forhold til sponsorer og partnere tror jeg det er viktig at ELSA er på tilbudssiden og at 
vi er fleksible. På tilbudssiden på den måten at vi stiller opp og er engasjert i hva sponsorene 
ønsker og har fokus på hva vi kan tilby dem. Fleksible på den måten at vi kan tilpasse oss 
sponsorene sine behov og ønsker og gjerne tenke utenfor de tradisjonelle prosjektene og 
fremgangsmåtene i ELSA Norge, men selvfølgelig uten å vike fra ELSAs visjon og behov.  
Det er viktig å promotere hva ELSA kan tilby. Vi bør benytte det internasjonale nettverket vi har 
og de internasjonale samarbeidspartene til ELSA International for å skape troverdighet og for å gi 
oss tyngde når vi kontakter eksterne.  
 
Expansion 
Når det kommer til expansion så er det ikke så aktuelt å se på å opprette nye Local Groups da vi 
allerede er etablert på alle de juridiske fakultetene i Norge. Det som imidlertid må jobbes med er 
økning i medlemstall og særlig aktive medlemmer. I år har ELSA Norge hatt store problemer 
med å få på plass et nytt Landsstyre for 2020/2021. Etter Landsmøtet i Oslo vår 2019 var det tre 
posisjoner som sto tomme. Denne trenden kan ikke fortsette. Et godt samarbeid med særlig 
Secretary General i LS og lokalgruppene er nøkkelen her. Jeg har erfaring som Secretary General 
og dermed har en god del kunnskap om Human Resources som jeg tror vil komme til nytte her. 
Vi må finne ut hvor problemet ligger og sammen lage en strategi for å overkomme problemet og 
for å sikre at det er kandidater til styrene i ELSA Norge i årene som kommer.  
 
Generelt  
I tiden som kommer så er det viktig at ELSA Norge følger med på det som skjer internasjonalt. 
Det siste året har det innenfor BEE vært særlig fokus på International Internal Meetings og 
Advocacy. Jeg mener det er viktig at ELSA Norge er med på de internasjonale diskusjonene, 
samtidig som vi har fokus på å styrke ELSA Norge nasjonalt og lokalt. I forhold til advocacy tror 
jeg fremgangsmåten er å se hva som blir retningslinjene internasjonalt og at Landsstyret sammen 
med lokalgruppene finner ut hva som fungerer for ELSA Norge.  
 
De siste månedene har arbeidet til ELSA blitt påvirket av Covid-19 situasjonen. Vi vet ikke når 
ting går tilbake til «normalt» og om det noen blir «normalt» igjen. Derfor er det viktig at ELSA 
Norge klarer å tilpasse seg dette ved å etablere gode digitale løsninger for møter og prosjekter. 
Dette er et område hvor hele Landsstyret samt lokalgruppene bør være involvert.  
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Jeg vil avslutte motivasjonsbrevet mitt med å uttrykke mitt brennende engasjement for ELSA. 
ELSA har gitt meg utrolig mye i løpet årene jeg har vært aktiv. Listen over de fine minnene, de 
gode personene jeg har møtt og kunnskapen jeg har tilegnet meg er lang.  
Jeg føler at jeg fortsatt har mer å gi til organisasjonen. Jeg har et sterkt ønske om å fortsette 
arbeidet med å legge til rette for at andre jusstudenter i Norge skal få oppleve alt det ELSA har å 
tilby og alt det man har muligheten til å lære gjennom ELSA.  
Jeg håper jeg får deres tillit.  
Med vennlig hilsen, 
Andrine Nordahl Holte 
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Motivasjonsbrev for Treasurer 
Kjære Landsmøte, 
Jeg heter Kristoffer Møglebust, er 23 år gammel og starter høsten 2020 på 4. avdeling ved UiT. 
Jeg ønsker med dette å melde min interesse for stillingen som Treasurer i ELSA Norge for 
styreperioden 2020/2021.  
 
Gjennom årene har jeg fått oppleve mye av det ELSA har å by på. I begynnelsen ved å hjelpe til 
ved ulike arrangementer, senere gjennom deltakelse på studieturer og prosedyrekonkurranse, og 
det siste året som styremedlem. Etter å ha vært engasjert i ELSA i økende grad gjennom hele 
studietiden ser jeg det nå som naturlig å søke inn til landsstyret.  
 
Det siste året har jeg hatt verv som økonomiansvarlig i ELSA Tromsø. Organisasjonen har en 
sterk økonomi. Dette gir stor økonomisk frihet, men samtidig stor økonomisk aktivitet og en del 
jobb for økonomiansvarlig. Vervet har likevel vært utrolig spennende og lærerikt, og er noe jeg 
ønsker å fortsette med.  
 
Arbeidet har blant annet gått ut på opprydding i regnskap, budsjettarbeid, økonomisk planlegging 
og gjennomføring av NOM og LM, merverdiavgift og løpende regnskapsføring. Gjennom den 
økonomiske planleggingen av diverse arrangementer har jeg også vært involvert i arbeidet med de 
fleste av ELSAs kjerneområder. Vervet har gitt meg erfaringer som vil komme godt med både 
internt som økonomiansvarlig i ELSA Norge og som støtte for neste års lokale 
økonomiansvarlige. 
 
 I tillegg til arbeidet som økonomiansvarlig har jeg blitt kjent med masse flotte mennesker i løpet 
av året. Det sosiale samholdet og tilhørigheten til ELSA er noe jeg ønsker å ta med meg videre, 
og forsøke å videreføre til neste års styremedlemmer. I det kommende året ønsker jeg å jobbe 
videre med det gode arbeidet Katarina har gjort gjennom å ha god kontroll på budsjett, 
økonomistyringen og samarbeid med de lokale økonomiansvarlige for utvikling og utveksling av 
kompetanse. 
Med vennlig hilsen,  
Kristoffer Møglebust 
  



  

   

57 

Motivasjonsbrev for Marketing 
Kjære Landsmøte,  
Jeg heter Julia Johnsen Halsebø, er 21 år og går på 2. avdeling på UiT – begynner på 3. avdeling 
til høsten. Med dette brevet presenterer jeg meg som en mulig kandidat til Marketing-vervet. 
Jeg har vært involvert som medlem i ELSA Tromsø i ett år gjennom vervet som Director for 
Studietur. Dette har vært en flott erfaring, og har gitt meg mersmak på å være involvert i ELSA. 
Jeg har sett hvordan ELSA Norway og lokallagene skaper et bredt spekter av akademiske og 
sosiale ressurser og aktiviteter for jusstudentene. 
 
 Jeg har lenge hatt en interesse for bilde- og videoredigering, og er på grunn av dette selvlært i 
grunnleggende elementer i Adobe-program som Photoshop, Illustrator, Premiere Pro etc, samt 
varierte videoredigeringsprogram (Da Vinci, Vegas, iMovie) og jobber med å lære meg å utvikle 
script til nettsider som bygger fra Wordpress. Har også brukt Python og Actionscript i noe 
mindre grad. Jeg har hovedsakelig redigert filmer til prosjektvisninger i skolegangen, og utover 
dette redigert bilder til forskjellig bruk. Jeg ser på Marketing-vervet som en utmerket anledning til 
å fordype meg i bruken av digitale verktøy, og til å lære mer om bruken av disse ressursene til å nå 
ut til studentene. 
 
 I semesteret 19/20 har jeg også hatt et verv som markedsføringsansvarlig i en annen 
studentforening ved jusstudiet i Tromsø, og har fått mye ut av og lært mye av dette vervet. Jeg 
har lært mye om hvordan foreningene skal presentere seg og gjøre seg tilgjengelig for studentene. 
Jeg har også, som medlem i ELSA Tromsø i perioden 19/20, sett markedsføringsansvarlig sitt 
arbeid for å synliggjøre ELSA for studentene.  
 
I tillegg har jeg som tidligere medlem i ELSA Tromsø nytt godt av samarbeid med de andre 
styremedlemmene i lokalgruppen og hatt glede av å bistå de andre medlemmene i sine verv. Da 
Marketing-vervet er et verv som i høy grad er preget av involveringen på tvers av vervene, ser jeg 
på det som en utmerket anledning til å engasjere meg i ELSA på tvers av arbeidsområdene.  
Jeg mener jeg passer godt til vervet som markedsføringsansvarlig da jeg er utadvendt, sosial og 
har en interesse for og noe grunnleggende kunnskap i designing av multimedia. Jeg har et 
brennende engasjement for forbedringen av studentenes hverdag. Videre har jeg hatt mye glede 
av å være med i ELSA, og ønsker å være med videre for å engasjere enda flere til å være med i 
ELSA og nytte seg av tilbudene de har. Jeg løsningsorientert, og ikke redd for å ta i et tak og 
ønsker å hjelpe til så mye som jeg kan.  
Med dette håper jeg dere vil vurdere meg som en aktuell kandidat til markedsføringsvervet i 
ELSA Norway i perioden 2020/2021.  
Med vennlig hilsen, 
Julia Johnsen Halsebø 
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Motivasjonsbrev for Academic Activities 
Kjære Landsmøte,  
Jeg søker herved vervet som Vice President for Academic Activities (VP AA).  
Jeg ble tipset om vervet av en venn på studiet, som mente dette kunne være interessant for meg. 
Denne interessen ble imidlertid vekket av et verv i ELSAs landsstyre. Jeg har først og fremst tro 
på arbeidet ELSA utfører. Å etablere samarbeid, forståelse og kompetanseutveksling på tvers av 
landegrenser blir bare viktigere og viktigere i dagens globaliserte verden. Ikke minst er det sosiale 
aspektet en uvurderlig mulighet for studentene til å få et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Å 
være ansvarlig for prosedyre- og forhandlingskonkurransen bør ikke tas lett på. Det er prosjekter 
som jeg ville ønsket å utføre profesjonelt, ryddig, og forhåpentligvis kunne videreutviklet. Jeg har 
selv deltatt på et forhandlingskurs fra Harvard gjennom studieprogrammet Young Ambassadors. 
Jeg kjenner til verdien av å kjenne til forhandlingsteknikk, så dette er noe jeg ønsker å tilrettelegge 
for at andre kan lære.  
 
I 2015 deltok jeg på «The Academy of European law´s summer course» som var et intensivt 
introduksjonskurs i EU-rett. På denne tiden gikk jeg riktignok på VGS, men siden den gang har 
jeg holdt meg oppdatert hva angår EU og EØS ´politiske og juridiske anliggender. En 
drømmejobb i fremtiden er en stilling innen EU-samarbeidet, så det transnasjonale samarbeidet 
er noe jeg engasjerer meg sterkt for. Å ha ansvaret for Legal Research Group er igjen noe jeg ikke 
ville tatt lett på. Å kunne gi et bidrag til Europarådets problemstillinger er en givende og 
potensielt innflytelsesrik oppgave. Gruppen er kanskje et lite tannhjul i et stort maskineri. Likevel 
er tanken på at desto bedre produktet er, jo større innflytelse kan det få, er noe som trigger meg 
personlig, og forhåpentligvis en gruppe.  
 
Hva angår mine personlige kvalifikasjoner så har jeg tidligere vært ansvarlig for organisering og 
gjennomføring av prosjekter. Revysjef ved VGS, oppstart av bedriften Aquasolis Global og 
sersjant i Forsvaret er noe jeg kan henvise til. Disse erfaringene har gitt mersmak. Jeg har en 
erfaringsbank som er fylt med en del av utfordringene som kan oppstå, men også løsningene på 
disse. Å være tilpasningsdyktig, frempå og handlekraftig er egenskaper jeg kan by på, som kan 
være fordelaktig i vervet. Videre føler jeg kan bidra med gode ledelses- og 
kommunikasjonsferdigheter. Jeg kan se for meg at samtlige ansvarsområder i vervet krever klar 
kommunikasjon, punktlighet, planlegging og oppfølging. I Forsvaret praktiserte jeg ofte 
«PIKSIB». Planlegge, iverksette, kontrollere, støtte, informere og evaluere. Denne prosessen 
inneholder naturligvis mye mer enn bare ordene, særlig er det fasene i hvert enkelt ord som gjør 
forskjellen. Dette er kun ett av flere ledelsesverktøy jeg kan vise til, som jeg mener er fordelaktige 
i gruppeprosesser.   
 
Uten at jeg tror det er vesentlig, så har jeg levert gode resultater på studiet. Poenget mitt med 
dette er at jeg tilnærmer meg faglig kunnskap på en god måte. Jeg skal i skrivende stund starte på 
2. året. Til tross for at jeg er nokså tidlig i studieløpet, mener jeg at dette ikke bør være styrende 
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for om jeg kan gjøre en god jobb i vervet. Da tenker jeg særskilt på ansvaret for Legal Research 
Group. Jeg har i en årrekke engasjert meg for og lest om saker i EU. Videre er jeg sulten på å lære 
mer om de EU-rettslige problemstillingene. I motsetning til å lene meg på gammel kunnskap, 
hadde jeg aktivt søkt ny lærdom, for å utføre arbeidet best mulig. For øvrig kan jeg vise til gode 
skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.  
 
Avslutningsvis ønsker jeg å knytte en bemerkning til tittelen min. Jeg er allerede involvert i 
mindre underforeninger i CF og JF. Dette er fordi jeg har et engasjement for studieforeninger. 
Likevel er oppfatningen jeg og mine venner sitter med er at de store organisasjonene slik som 
ELSA er mest aktuelt senere i studieløpet. Denne oppfatningen sann eller ikke er noe jeg ønsker 
å endre på. Personlig hadde ambisjonene mine vært å oppnå rekordmange deltakere på de ulike 
arrangementene vervet har ansvar for. Som nevnt er jeg tilpasningsdyktig. Corona eller ikke, 
målsetningen hadde vært å «få med fler».  
 
Jeg håper motivasjonsbrevet mitt fattet interesse. Jeg vedlegger også CV om det er ønskelig. 
Lykke til med utvelgelsen, ha en fin sommer videre.  
Med vennlig hilsen,  
Olav Benum 
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Motivasjonsbrev for S&C 
Kjære Landsmøte,  
Jeg heter Johanne Archer og jeg er en 21 år gammel jente fra Tønsberg. Jeg har akkurat startet på 
andre semester andre året (JUS2211) på rettsvitenskap på UiO. Ved siden av studiet jobber jeg 
deltid som studentmedarbeider i Brækhus advokatfirma. Jeg ønsker å søke på vervet som Vice 
President for Seminars & Conferences i landsstyret.  
 
I tillegg til jobb og studier viser jeg et aktivt engasjement i Høyre hvor jeg har hatt en rekke verv 
siden videregående. Høsten 2019 ble jeg valgt inn i kommunestyret i Tønsberg Kommune. Dette 
synes jeg er både veldig gøy og lærerikt. Som kommunestyrerepresentant møter jeg stadig på en 
rekke utfordringer som jeg må løse som en lagspiller. Erfaringene fra politikken har gjort at jeg 
trives godt med å arbeide i team og samarbeide med andre. Jeg tenker at dette kan være gode 
egenskaper å ta med seg inn i landsstyret. 
 
 Jeg har ikke vært et aktivt medlem av ELSA tidligere, men har lenge hatt lyst til å engasjere meg. 
Det å kunne møte jusstudenter både fra hele Norge og hele Europa for å få en større juridisk 
forståelse er noe jeg synes virker veldig interessant.  
 
Jeg har opp gjennom årene deltatt i flere internasjonale programmer i samarbeid med den 
amerikanske ambassaden i Oslo. Dette har blant annet vært Global-In Fellowship i Berlin og 
Women2women i Boston. I tillegg deltok jeg i utdanningsprogrammet Young Ambassadors i 
første klasse på videregående. Jeg har derfor god erfaring med hvordan slike programmer 
gjennomføres, og hva som skal til for å lage gode seminarer og konferanser. Dette mener jeg 
kommer godt med som VP S&C, og kan være med å kompensere for at jeg ikke har vært med i 
ELSA tidligere. 
 
Det som motiverer meg til å stille som VP S&C er at jeg ønsker å spille en aktiv rolle i ELSA 
Norge, og bidra til å lage et godt tilbud for alle som er og ønsker å bli medlem av ELSA. Samtidig 
ønsker jeg å møte flere med de samme interessene som meg på jusstudiet. 
Med vennlig hilsen,  
Johanne Archer 

 


