ELSA NORGES LANDSMØTE

WORKING MATERIALS

FORORD
Kjære ELSA Norge,
Vi er alle veldig glade for å ønske dere velkommen og presentere opplegget for Landsmøtet høsten
2021 i denne LM-pakken. Landsstyret har jobbet for å skape et engasjerende og interessant opplegg
med relevante workshops, som vi håper vil gi dere en god innføring i nytt verv.
Landsmøtet høsten 2021 blir det første fysiske arrangementet for ELSA Norge siden
koronapandemiens start. Vi er veldig glade for at vi endelig har muligheten til å samles fysisk, og at vi
får gjøre noe sosialt og virkelig oppleve samholdet ELSA har å tilby.
Generalsekretær, OC og resten av styret i Tromsø har gjort en super jobb med planleggingen av dette
landsmøtet, og vi har dem å takke for at vi endelig får avholde fysisk Landsmøte.
Vi ber alle om å lese LM-pakken nøye og gjøre de nødvendige forberedelser til sine workshops.

Vel møtt på Landsmøtet!
Med vennlig hilsen,
ELSA Norges Landsstyre 2020/2021,
Lejla Zubaca, Marie Franssen, Martin Jensen, Sigrid Pettersen, Bardh Musiqi, Victoria Bratli, Martha Wilberg
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PRAKTISK INFORMASJON OM GJENNOMFØRINGEN AV
LM
Workshop og Plenary
Plenary: Både Opening og Closing Plenary vil foregå med alle deltakere.
Joint Workshop: Joint Workshop foregår mellom to eller flere ulike ansvarsområder.
Individuell Workshop: Workshop for hvert ansvarsområde (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.
Regler for Workshops og Plenary
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 Workshops og Plenary – digitalt
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Dersom noen er med via zoom: Bokstavene overfor er det dere skriver i kommentarfeltet på Zoom for å få ordet, melde
fra om tekniske problemer osv.
KOMMUNIKASJON
Alle deltakere oppfordres til å bli med i Facebook-gruppen Deltakere ELSA Norges Landsmøte
H21 for å få med seg relevante diskusjoner og kunngjøringer angående møtet. Invitasjon sendes til
lokalgruppenes Generalsekretærer som legger til de resterende deltakerne. Viktig informasjon vil også
bli sendt ut via e-post til deltakerne om nødvendig.
SPØRSMÅL
Landsstyret har gjort sitt beste for å inkludere all nødvendig informasjon i dette dokumentet. Hvis du
har noen spørsmål, kan du ta kontakt generalsekretæren for landsstyret på secgen@no.elsa.org. Det
internasjonale styret forbeholder seg retten til å endre disse retningslinjene med plikt til å varsle
nettverket om alle endringer derav.
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GENERELL TIMEPLAN
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20.00

Friday 24.09.21
Arrival participants

Saturday 25.09.21
Individual Workshops

Sunday 26.09.21
Individual Workshop

Closing Plenary
Opening plenary

Lunch
Individual Workshops

Opening workshop
Secretary Workshop
Individual workshop

Closing Plenary

Free time/dressing time for Banquet

Dinner

Lunch

Departure participants

Banquet

Social programme

Agenda for Plenary

Opening Plenary:
Fredag 24. september.
• Åpning av Landsmøtet Høst 2021 – Lejla Zubaca, President i ELSA Norge 2021/2022
• Introduksjon av Landsstyret 2020/2021 – Lejla Zubaca, President i ELSA Norge 2021/2022
• Introduksjon av National Team – Marie Franssen, Secretary General i ELSA Norge 2021/2022
• Introduksjon av Lokalgruppene – Alle
• Valg av ordstyrer – Ordstyrer
• Valg av sekretærer – Ordstyrer
• Godkjenning av innkalling og agenda – Ordstyrer
• Semesterrapporter fra Landsstyret 2021/2022 – Landsstyret
• Semesterrapporter fra Lokalgruppene – Presidentene/generalsekretær i lokalgruppene.
• Godkjenning av minutes fra det digitale Landsmøtet vår 2021 – Ordstyrer
• Oppdatering fra det internasjonale nettverket – Lejla Zubaca, President i ELSA Norge
2021/2022 og Marie Franssen, Secretary General i ELSA Norge 2021/2022
• Spørsmål og svar – Ordstyrer
• Eventuelt
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Closing Plenary:
Søndag 27. september.
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•

Åpning av Closing Plenary – Ordstyrer

•

Rapporter fra Workshop – En representant fra hver Workshop.

•

Godkjenning av ELSA Norges regnskap – Ordstyrer/Martin Jensen, Treasurer ELSA Norge
2021/2022

•

ELSA Norges budsjett for 2020/2021 – Ordstyrer/Martin Jensen, Treasurer ELSA Norge
2021/2022
•

Endringer til budsjett,

•

Godkjenning av budsjett

•

Godkjenning av ELSA Norges strategiske plan 2021/2024 – Ordstyrer/Lejla Zubaca,
President i ELSA Norge 2021/2022

•

Godkjenning av Code of Conduct for ELSA Norge – Ordstyrer/Marie Franssen, Secretary
General i ELSA Norge 2021/2022

•

Forslag til endringer av ELSA Norges vedtekter og arbeidsregler – Ordstyrer/Marie
Franssen Secretary General ELSA Norge 2021/2022.
•

Gjennomgang av forslag til endringer

•

Avstemning

•

Valg av revisor for ELSA Norge 2021/2022 – Ordstyrer.

•

Valg av valgkomité for Landsmøtet våren 2021 – Ordstyrer.

•

Andre saker av betydning for ELSA Norge 2021/2022 – Landsstyret.

•

Presentasjon av kandidatene til landsstyret til ELSA Norge 2021/2022 – 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/Lejla Zubaca, President i
ELSA Norge 2021/2022
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SEMESTERRAPPORTER
President
Kjøre Landsmøte,
Siden Landsmøtet våren 2021 har Landsstyret med glede klart å fylle opp våre to siste styreverv – VP
AA og VP S&C. Idag består styret av syv fantastiske styremedlemmer – noen med lang og andre med
kortere ELSA erfaring. Jeg tror denne sammensetningen av mennesker vil gi oss innovative og friske
ideer, men også trygghet og kontinuitet inn i den nye styreperioden. De første månedene som
Landsstyret 2021/2022 har vært hektiske, men veldig lærerike. Vi startet opp med felles digital
transition i juli som hele styret deltok på hvor vi fikk god opplæring fra avtroppende styre.
Fra 27. – 29. august møttes styret i Oslo for vår første planleggingshelg. I løpet av helgen ble vi bedre
kjent og fikk planlagt interne rutiner, arrangementer og samarbeid for ELSA Norge den kommende
styreperioden. Mye av helgen gikk til planlegging av det kommende Landsmøtet, som vi nå håper at vi
har et godt grunnlag for å arrangere for lokalgruppene våre.
Utenom planleggingshelgen har jeg siden juli jobbet med å sette meg inn mine daglige oppgaver slik at
den daglige driften av ELSA Norge er oppe å gå igjen. En av mine hovedoppgaver er å holde kontakt
med ELSA Norge sine eksterne kontakter. Etter planleggingshelgen i Oslo fikk jeg holdt et møte med
vår hovedsamarbeidspartner Juristforbundet. Vi bestemte sammen å gjenoppta planleggingen av
Rettssikkerhetsdebatten som lenge har vært utsatt på grunn av corona. Debatten er et viktig middel for
å kunne oppfylle vårt mål om å fremme sosialt ansvar hos studentene. Vi skal i tiden fremover sette ned
en arbeidsgruppe som skal få hovedansvaret for alt av planlegging og praktisk gjennomføring av
arrangementet på nyåret. I tillegg besøkte jeg Roar Wægger fra Wægger Negotiation Institute sammen
med VP AA, hvor vi delte tanker og ideer rundt det videre samarbeidet i relasjon til
Forhandlingskonkurransen. Jeg gleder meg veldig til å se resultatet av begge arrangementer.
Når det kommer til våre internasjonale kontakter har jeg deltatt på et nordisk president møte. Til vår
store glede vil ELSA Danmark arrangere Nordic Officers Meeting (NOM) i Aarhus fra 29. – 31.
oktober 2021. I tiden frem mot NOM vil presidentene møtes for å fordele det faglige opplegget
mellom seg. Jeg håper at så mange som mulig av våre lokale styremedlemmer reiser sammen med
Landsstyret til Danmark. Dette tror jeg kan bli veldig bra! Videre deltok jeg på International Training
Meeting fra 2. – 5. september. Dette var en fantastisk opplevelse hvor jeg fikk møtt alle de nasjonale
presidentene i ELSA-nettverket. Vi hadde mange givende workshops og gode diskusjoner. I tillegg fikk
jeg vært med på training om strategisk planlegging. Jeg er inspirert etter helgen og håper å kunne ta med
noen av ideene på høstens Landsmøte.
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Jeg gleder meg masse til å møte alle lokalgruppene på Landsmøtet. Landsstyret har lagt ned mye innsats
for å lage et opplegg av god kvalitet. I tillegg er det ekstra stas å få arrangere det første fysiske møtet på
en god stund! Videre håper jeg at alle får godt utbytte av sine workshops og joints.
Med vennlig hilsen,
Lejla Zubaca,
President ELSA Norway 2021/2022
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Secretary General
Kjære Landsmøte,
Selv om tiden jeg har vært Generalsekretær i det nasjonale styret har vært kort, har det allerede gitt et
innsyn i en styreperiode som jeg tror vil bli veldig innholdsrik og bringe flere gode minner. Min
motivasjon for å bli en del av ELSA var å møte nye mennesker med interesse for internasjonalt
samarbeid og juss utover det som tilbys på lesesalen. Det gleder meg veldig at det endelig blir mulig, da
Landsmøtet er det første store arrangement ELSA Norge kan arrangere fysisk etter koronapandemiens
start.
Mitt arbeid har så langt bestått i administrativt arbeid og forberedelse av Landsmøtet. Dette har
inkludert sammensetning av innkallingen, LM-pakken og de ulike Workshops. Jeg har hatt jevnlig og
god kontakt med Charlotte i Tromsø, som sammen med hennes OC har gjort det mulig at vi kan
samles her i Tromsø. Landsstyret har jobbet godt med å tilby dere interessante økter, og jeg håper de vil
hjelpe dere i året som kommer. Ettersom jeg allerede har hatt vervet som Generalsekretær lokalt i Oslo,
har jeg kjennskap til hvilke vanskeligheter man møter på i vervet, og har dermed utformet workshops
med tanke på dette. Jeg håper å kunne bistå dere lokalt så best som mulig, og tenker det er viktig å få en
god innføring i vervet.
Jeg deltok sammen med Lejla på ITM, International Trainers Meeting, som ble holdt digitalt i
September. Møtet lærer opp ELSA-medlemmer i vervet sitt, og ble arrangert for første gang da det
erstatter de tidligere møtene SAM, KAM og IPM. ITM har gitt meg en god innføring i viktige områder
for Internal Management, og jeg fikk bli litt kjent med styremedlemmer av ELSA fra hele nettverket.
Jeg deltok på en training om konflikthåndtering, som har inspirert meg til å holde noe lignende for dere
under dette Landsmøtet.
ELSA Norge har nå fått en Director for Alumni, Andrine, og jeg gleder meg veldig til arbeidet som skal
gjøres på dette området. Flere tidligere styrer har uttrykt et ønske for å starte et Alumni-nettverk for
ELSA Norges medlemmer, og det virker som om det er under vår styreperiode at vi vil få disse planene
til å skje. Vi har et mål om å arrangere minst ett fysisk Alumni-arrangement, noe jeg tror blir utrolig gøy
og en viktig ressurs som ELSA Norge vil kunne benytte seg godt av i fremtiden.
Jeg har gledet meg lenge til å møte dere alle her i Tromsø, og er veldig klar for å starte et fint samarbeid
med dere. Det er akkurat dette jeg liker så mye med ELSA; man møter nye mennesker og opplever nye
steder. Vel møtt til Landsmøtet.
Med vennlig hilsen,
Marie Franssen
Secretary General ELSA Norway 2021/2022
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Treasurer
Kjære landsmøte,
Denne første måneden i vervet har i stor grad gått til forberedelser og gjennomføring av
planleggingshelgen landsstyret hadde i Oslo 27-29. august, og forberedelser til landsmøtet.
Under planleggingshelgen fikk vi planlagt det meste frem mot landsmøtet. Vi gikk også gjennom ELSA
Norges økonomiske situasjon, det vedtatte budsjettet for inneværende styreperiode, hvilke rutiner vi
skal ha når vi får og bruker penger, og hvordan vi skal fordele støtte til arrangementer og møter
fremover.
Under forberedelsene til landsmøtet viste det seg at det ikke ville la seg gjøre å få revisors beretning i
tide. Dette gjør at behandling og godkjenning av regnskapet for styreperioden 20/21 må utsettes til
vårens landsmøte. Det er litt uheldig og kanskje litt rotete at ikke dette blir godkjent under dette
landsmøtet, men har ingen særlig praktisk betydning utover dette. Ellers har jeg i samråd med resten av
styret gjort noen små justeringer på budsjettet for inneværende styreperiode, særlig for innkjøp av
styregensere. Vi ser en slik investering som svært positivt for ELSA Norges synlighet ved de ulike
fakultetene.
Jeg har også vært i kontakt med Treasurer i ELSA International, Ainoa. Vi har diskutert rapportering til
ELSA Development Foundation og hvordan vi skal fordele transaksjonskostnadene for overføring av
medlemsavgift til ELSA.
Videre har jeg tatt kontakt med de lokale økonomiansvarlige og opprettet en chat hvor vi kan diskutere
og dele erfaringer sammen.
I skrivende stund er det avgjort at høstens landsmøte skal avholdes fysisk i Tromsø, og jeg krysser
fingrene for at det ikke endrer seg og at vi alle kan møtes for et fysisk landsmøte.
Med vennlig hilsen,
Martin Jensen
Treasurer ELSA Norway 2021/2022
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Vice President in charge of Marketing
Kjære alle sammen på Landsmøtet,
Det har skjedd en god del siden ELSA Norge 21/22 hadde sitt første styremøte.
Etter Landsmøtet i vår var vi nødt til å supplere styret med VP S&C og VP AA. Landsstyret hadde
intervju i juni, og vi fikk fylt begge stillingene.
I august har vi i Landsstyret hatt planleggingshelg. Vi kunne heldigvis møtes fysisk i Oslo. Dessverre
kunne ikke jeg eller VP STEP delta fysisk, og måtte delta digitalt over zoom. Til tross for at det var litt
dumt å ikke få møtt de andre i styret, fungerte dette bra og vi fikk deltatt på alle øktene. Denne helgen
fikk vi lagd en plan for det kommende semesteret, og hvordan vi som styre ønsket å samarbeide.
I løpet av planleggingshelgen fikk vi også tatt portrettbilder av nesten hele styret. De resterende bildene
vil vi få tatt under LM i Tromsø, da hele Landsstyret vil være samlet igjen. Disse bildene vil vi bruke til
å erstatte de gamle bildene på nettsiden vår. I tillegg skal vi presentere styret på Instagram- og
Facebook-kontoen vår.
Etter jeg startet i vervet har jeg samarbeidet med de andre i styret for å utlyse flere Director-stillinger.
Videre har jeg bestilt inn ELSA-jakker til Landsstyret. Dette ble ikke gjort forrige styreperiode, men vi i
styret kom frem til at vi ønsket å bestille det i år. Vi kom frem til at det vil være positivt å fronte ELSA
Norge på fakultetene, f.eks. under stands eller arrangementer.
I september opprettet jeg en felles gruppe med de lokale VP MKT. På den måten kan vi enkelt
kontakte hverandre dersom noen skulle ha spørsmål eller utfordringer knyttet til sine verv.
Mitt hovedmål for styreperioden er at jeg ønsker å gjøre ELSA Norge mindre «fjernt» for studentene.
Dette var noe vi diskuterte på planleggingshelgen i august. Vi ønsker å bli mer synlig for studentene på
sosiale medier, f.eks. gjennom å brukte Instagram-kontoen vår mer aktivt. Jeg vil poste flere innlegg, og
bruke historiefunksjonen i enda større grad.
Med vennlig hilsen,
Sigrid Pettersen
Deputy Vice President for Marketing
ELSA Norway 2021/2022
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Deputy Vice President in charge of Academic Activities
Kjære Landsmøte,
Den nasjonale forhandlingskonkurransen
Vi har allerede vært i kontakt med potensielle samarbeidspartnere vedrørende forhandlingskonkurransen i 2022. Vi har som formål å ha den tidligere enn i fjor, helst før uke 8 så de eventuelle
vinnerne får nok av tid til å forberede seg videre til den internasjonale forhandlingskonkurransen. Vi
håper at alt kan holdes fysisk og ønsker derfor å øke interessen blant studentene for konkurransen.
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.
Vi avventer et møte med sponsorer og de lokale ELSA-gruppene for nærmere gjennomføring av
konkurransen. Vi ønsker at det holdes fysisk, men med usikkerheten rundt situasjonen må vi være
forberedt på online også!
LRG utgår som de fleste vet dessverre, men vi har i landsstyret diskutert muligheten for innslag av
skriftlig opplegg som kan erstatte tapet av LRG. Jeg kommer tilbake med mer informasjon når vi har
fått på plass Directors!
For tiden videre vil vi forhåpentligvis iverksette tiltak som skal bidra til å gjøre aktivitetene mer
bærekraftige for årene som kommer.
Med vennlig hilsen,
Bardh R. Musiqi
Deputy Vice President of Academic Activities, ELSA Norway 2020/2021
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Vice President in charge of STEP
Kjære Landsmøte,
Styreperioden startet med å få tilgang til mail. Det var ingen VP STEP som satt i Landsstyret i fjor, så
jeg har ikke fått en så inngående transition som jeg skulle ønsket. Marie Sørlie, som var vervhaver året
før har heldigvis sørget for et godt utarbeidet transtion-dokument som jeg har lest. Det utvilsomt en
fordel at jeg tidligere har sittet som VP STEP lokalt.
Videre har vi til nå hatt et styremøte og gjennomført en planleggingshelg delvis fysisk og delvis digitalt.
I tillegg har vi hatt møte med vår coach i IB. Planleggingsmøtet var fult av faglig innhold og diskusjoner
og jeg føler vi har fått en god start som styre. Videre har jeg bestemt at vi behøver to Directors under
STEP i år, en ansvarlig for Student Hunting og en som skal ha ansvaret for implementeringen av
Professional Development. Jeg håper disse director-stillingene blir besatt slik at det letter
arbeidsmengden og at vi selvfølgelig skal få engasjert flere flotte studenter til ELSA og Landsstyret. Det
har ikke tidligere vært noen praksis for dette under STEP-vervet og jeg håper å få endret denne
praksisen.
Det skjer mye spennende i STEP-verden fortiden. På ICM i vår ble det stemt inn at hele område skal få
et nytt navn og et nytt innhold. Området skal hete Professional Development og vervet blir hetende
Vice President for Professional Development. Det er ikke kommet noen retningslinjer fra IB hvordan
vi skal få implementert det nye område enda, men jeg håper det er like rundt hjørnet, så vi kan få satt i
gang arbeidet.
Jeg har videre hatt kontakt med de lokale VP STEPerne for å lage en felles plattform å kommunisere
på, slik at jeg på best mulig måte kan være til hjelp og veiledning for dem.
Ellers går det i forberedelser til LM. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med lokalgruppene.
Med vennlig hilsen,
Martha Hermine Wilberg
Vice President for STEP, ELSA Norway 2021/2022
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Deputy Vice President in charge of Seminars & Conferences
Kjære Landsmøte,
De siste årene har vært krevende perioder for oss alle, og koronasituasjonen har preget arbeid til S&C i
svært stor grad. Det er derfor en stor glede å se og møte alle, om ikke de aller fleste, fysisk igjen på
denne høstens landsmøte. I tillegg håper vi også selvfølgelig på at fjorårets kansellerte aktiviteter holdt
under S&C-vervene kan avholdes i styreperioden 2021/2022.
Som nyvalgt VP S&C har der vært en hektisk høst frem mot landsmøtet med mye å sette seg inn i, og
mye å forberede. Mitt tidligere styreverv var Vice President of Social Activites i ELSA Oslo,
høstsemesteret startet med gjennomføring av den fysiske fadderuken for internasjonale studenter. I
tillegg til litt sykdom på starten av vervet, har jeg forsøkt mitt beste på å bli kjent med oppgavene
tilhørende S&C. Som følge av sykdom fikk jeg heller ikke deltatt under planleggingshelgen i Oslo.
Transition med tidligere S&C i ELSA Norge har vært en stor hjelp.
Jeg ble stemt inn i styret som ny VP S&C tidlig juni. Min transition ble derimot ikke gjennomført før
starten av september måneden. På dette møte 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 introdusert meg selv for de som er VP S&C i de
øvrige ELSA-landende.
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. Jeg håper vi alle kan bidra til et godt samarbeid!
Det blir et spennende, og ikke minst lærerikt år i styret. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere alle
på tvers av de ulike styrene i Norge.
Med vennlig hilsen,
Victoria Bratli
Deputy Vice President for Seminars and Conferences, ELSA Norway 2021/2022
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ELSA Bergen
Kjære Landsmøte,
Vi i ELSA Bergen er godt i gang med en ny styreperiode og har kommet godt i gang med oppgavene
våre. Fjorårets styreperiode var svært preget av pandemien, og dens begrensninger. Vi har dermed ikke
hatt så mye å lene oss på nå som vi har vært så godt som back to normal. Ingen av oss har sittet i
ELSA-styret, om noe styre, tidligere, og vi ble en fersk gjeng som skulle jobbe med et ukjent felles
prosjekt. Sammen har vi følt oss frem og prøvd så godt vi kan å rekruttere nye medlemmer, ved blant
annet å stå på stands og ha åpent kontor.
Dette har virkelig båret frukter, og etter søknadsfristen for vervholdere hadde gått ut, hadde vi en stor
søkerrekord, med totalt 87 søkere fordelt utover våre 53 ledige stillinger. Det er tydelig at en
internasjonal studentorganisasjon er noe mange synes er interessant. Og kanskje ekstra interessant på
tampen av en pandemi, da det kanskje vil være muligheter å reise med oss også. Vi står dermed foran
en krevende utvelgingsprosess og håper at vi ender opp med kvalifiserte søkere i alle ledd.
Sosialt fungerer styret vårt godt. Ikke mange, men noen av oss kjente hverandre litt fra før, og vi har
allerede blitt en gjeng som trives i hverandres selskap, med et ønske om å knytte nærmere bånd. Vi har
derfor avtalt fellesmiddager og vors i tiden som kommer.
STEP
Da vi fortsatt er tidlig i semesteret har ikke STEP kommet så godt i gang enda. Vi forbereder oss
imidlertid mot en runde med Student Hunting og promotering av traineeships for fakultetets studenter.
Vi planlegger også en ny runde med Job Hunting og håper at vi i år får på plass noen traineeships i
Bergen og omegn.
Academic Activities
Vi er i full gang med å planlegge årets prosedyrekonkurranse, og har fastlagt datoene for både
innledende runde, semifinale og finale. Vi er i tillegg i full gang med å finne både oppgaveskrivere og
dommere til de ulike rundene. Vi håper veldig på at smittesituasjonen tillater at vi kan ha konkurransen
fysisk i år, men er forberedt på begge eventualiteter.
Seminars & Conferences
I S&C gjør vi oss klare til å tilby studentene på fakultetet relevante foredrag, manuduksjoner og kurs. Vi
håper at flere av disse kan gjøres fysisk i år, men har med oss fra i fjor at mye er lett å arrangere digitalt.
Noen ting lønner det seg til og med å arrangere digitalt, da det er lettere å invitere folk som ikke bor i
Bergen til å holde foredraget.
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Vi satser også på å arrangere studieturer, hvertfall innad i Europa, og håper på at smittesituasjonen vil
tillate dette. I tillegg ønsker vi å fortsette det gode arbeidet med vår nyoppstartede undergruppe,
Human Rights, som nå består av ti vervholdere. Gruppen skal jobbe med bl.a. å opprette en årlig
kampanje der vi belyser viktige temaer innenfor menneskerettigheter, vi ønsker å holde foredrag,
arrangere egne studieturer med fokus på menneskerettigheter, og har allerede vært i kontakt med
organisasjoner som Rafto-stiftelsen og ICJ for eventuelle samarbeid.
Social
Vi har akkurat arrangert Buddy Weekend for utvekslingsstudentene ved fakultetet, noe som har vært
stor suksess. Vi har blant annet hatt pizza i parken, quiz, tur til Fløyen og fest på Kvarteret. Fadderne
har vært fantastiske og vi er strålende fornøyd med gjennomføringen av denne.
I tillegg ønsker vi å arrangere flere sosiale happeninger for vervholderene våre, og er i full gang med å
planlegge en Bli-Kjent-fest. I tillegg håper vi å få til vors med de forskjellige undergruppene samt mye
annet hyggelig i tiden som kommer.
ALD
I våres inngikk Juristforeningen Bergen og ELSA Bergen inn en ny samarbeidsavtale, der vi i ELSA fikk
større ansvar. Vi skal blant annet prøve å utvikle en internasjonal dag i løpet av arbeidslivsdagene med
fokus på hvilke muligheter man har utenfor Norges grenser. Vi gleder oss til å se hvordan dette blir.
Vi ønsker i den kommende styreperioden å jobbe for å nå ut til enda flere studenter ved å stadig utvikle
og utvide oss på fakultetet. Da må vi styrke tilstedeværelsen vår gjennom de ulike gruppene våre. Vi ser
veldig frem til resten av denne styreperioden, og gleder oss til å ta fatt i arbeidet som kommer.
Med vennlig hilsen,
Styret i ELSA Bergen 2021/2022
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ELSA Oslo
President
Starten av styreperioden startet brått med planleggingen av fadderuken. ELSA Oslo hadde et tett
samarbeid med Juristforeningen som arrangerer den norske fadderuken, der vi stilte opp med og på
arrangementer nesten alle dagene. Dette ga oss et godt rekrutteringsgrunnlag der vi opplevde flere
søkere enn vi har hatt tidligere og et stort oppmøte på vårt infomøte. Den internasjonale fadderuken
gikk også veldig bra med fantastisk innsats fra alle fadderne og en ekstra stor innsats fra planleggerne.
Ellers har mye av presidentens arbeid bestått i kontakt med fakultetet, administrativ registrering og
planlegging av arrangementer. Det videre arbeidet vil bestå i å bistå alle i styrevervene sine, lære opp
nye medarbeidere og Directors og ikke minst fornye sponsoravtalene. Det har vært et godt samarbeid
mellom styremedlemmene hittil, og ELSA Oslo ser frem til å komme i gang etter et koronapreget år!
Secretary General
Secretary General har siden vervovertagelsen hovedsakelig arbeidet med alminnelige administrasjonsoppgaver. Først og fremst har det gått i å supplere styret, registrere styresammensetningen i
Brønnøysund samt å oppdatere nettsiden. Videre har det i forbindelse med fadderukene vært vel så
viktig å delta i representasjonsarbeidet sammen med resten av styret. Til lokalgruppens store glede fikk
vi dessuten rundet av semesterstarten med veldig gode rekrutteringstall. I tiden fremover blir det
dermed ekstra viktig å opprettholde den høye ELSA-interessen på fakultetet.
Treasurer
Treasurer har så langt fått tilgang til alle nødvendige programmer som DNB og Fiken. Det har oppstått
forsinkelse og problemer knyttet opp mot DNB tilgang, men alt har blitt etter hvert ordnet opp. Etter
at Treasurer har fått full tilgang til DNB, har det blitt bestilt nytt bankkort til ELSA Oslo, i og med at
det nåværende kortet går ut i september. Forhåpentligvis vil det nye bankkortet komme i posten før LM
i Tromsø.
Videre har det oppstått en del utfordringer under planleggingen av fadderuken. Det gamle budsjettet
for fadderuken måtte gradvis endres, men President, Treasurer, Social og Secretary General har klart å
løse dette problemet. I tillegg har Treasurer sendt melding til revisor og bedt henne om å sjekke
fjorårets regnskap. Til slutt skal budsjettet til ELSA Oslo revideres etter LM ettersom det foreligger
mangel i det nåværende budsjettet som skyldes feilberegning av inntektsposter.
Marketing
Den første uken på transitionmøtet introduserte den tidligere MKT-ansvarlige meg for de
grunnleggende arbeidsoppgavene ved vervet. Vi la en plan om diverse markedsføringsrelaterte
arbeidsoppgaver. Et av disse temaene var design av ELSA-gensere. Jeg og tidligere MKT-ansvarlig Elsa
besluttet at vi på neste styremøte må diskutere hvorvidt styremedlemmene ønsker navn på genserne.
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En fordel med å ikke ha navn er at fremtidige styremedlemmer også da kan ta genserne i bruk. Videre
foreslo jeg at vi bør lage en YouTube kanal. Jeg har bitt meg merke i at tidligere markedsføringsansvarlige har vært gode på bilderedigering, men at det ikke har vært så mye videoredigering. Å ha flere
videoer vil, etter mitt skjønn, øke kvaliteten på markedsføringen betraktelig. Her vil jeg ha mye å bidra
med ettersom jeg tidligere har hatt min egen YouTube kanal. Utover det trenger jeg nok litt mer tid i
vervet før nye forslag kan legges på bordet. Elsa har gjort en særdeles god jobb med å introdusere meg
til vervet, så tusen takk til henne.
Academic Activities
Mitt arbeid med Prosedyrekonkurransen (PK) startet i august med rekruttering av PK-teamet. Videre
ble det utformet en markedsføringsplan i samarbeid med VP MKT og Generalsekretær. Vi fikk raskt
rekruttert eksterne fagaktører (veilederfirmaer, oppgaverettere, oppgaveskrivere og dommere). Jeg er
veldig fornøyd med samarbeidet, særlig med generalsekretær (tidligere AA)! Medarbeiderne mine
fortjener også skryt for godt og strukturert arbeid som har gjort organiseringen enkel så langt. PKteamet har også samarbeidet godt rundt promoteringsarbeidet. I skrivende stund har påmeldingen
nettopp åpnet, så vi er spente på å se hvordan rekrutteringsarbeidet har fungert.
I tiden fremover venter et møte med hovedsponsor Hjort, og videre markedsføring av konkurransen.
Årets konkurranse avholdes i November, som har forskjøvet planene til senere på høsten.
Undertegnede og PK-teamet har med andre ord spennende uker og måneder i vente.
STEP
STEP har i høst to kommende traineer. STEP skal jobbe for at de blir tatt godt imot og eventuelt også
ha et samarbeid med Social slik at de kan få bygge seg et sosialt nettverk. STEP ønsker å opprettholde
forholdet sammen med NORDIA Law og Magnus Legal, samt snakke med andre potensielle
samarbeidspartnere. VP STEP skal planlegge et møte for medarbeiderne, med opplæring og delegering
av oppgaver. STEP ønsker å skape et godt sosialt miljø for at medarbeiderne både skal kunne få føle på
en tilhørighet til ELSA og bli mer motivert til å engasjere seg. STEP skal i høst også jobbe med å øke
promoteringen av STEP slik man får vist hvor relevant og godt tilbud det er for jusstudentene ved
UIO.
Seminars & Conferences
Starten av semesteret har gått til å verve medarbeidere til S&Cs ulike arrangementer. Det har dessuten
blitt valgt inn en ny VP S&C i etterkant av Generalforsamlingen. Første kontakt med Schjødt om Legal
English og manuduksjoner har blitt initiert, og vi avventer nå deres svar på dette.
Vi er dessuten i gang med å arrangere et foredrag i samarbeid med Magnus Legal om livet som advokat
i dag og i fremtiden. Dette ser vi fram til!
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Fremover vil det bli aktuelt å komme i gang med studieturplanlegging, og dessuten få til et møte med
Schjødt.
Social
Vi har hatt fadderuke med ca. 180 internasjonale studenter. Quiz med Amnesty International, Bingo,
Chateu Neuf, grilling på Sognsvann, bar hopping, aktvitetsbingo og en rekke andre spontane
samlinger på kveldstid. Det har gått over all forventning, og vi er fornøyde.
Vi ønsker å få til sosiale aktiviteter på fire ulike plan:
• Interne arrangementer for Social
• Ett arrangement for ELSA. Mulig samarbeid med CF Amicitias for at budsjettet skal holde og få til
en kryss-pollinering.
• Fadderuken for internasjonale studenter. Arbeidet må påbegynnes innen enden av september da
arbeidsmengden er stor.
• Interne arrangementer for ELSA-styret. En hyttetur til Hoppesæter står på agendaen.
Semesteret vil fortsatt være preget av covid-19-restriksjoner med de begrensninger det medfører.
Likevel vil vi ønske å få til sosiale begivenheter da mye er mulig.

Med vennlig hilsen,
Styret i ELSA Oslo 2021/2022
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ELSA Tromsø
Kjære Landsmøte,
Må først av alt bare si at det blir veldig godt å kunne delta på slike arrangementer fysisk igjen, og få
muligheten til å møte de andre ELSA-styrene.
Styret har frem til nå hatt en ganske normal drift. Siden smitteverntiltakene letter er det enklere å
gjennomføre fysiske arrangementer. Vi må likevel fremdeles søke til fakultetet for gjennomføring av
arrangementer med over 30 deltakere.
Videre har antallsbegrensningen ved ulike undervisningsrom vist seg å være et problem. De store
auditoriene er allerede booket, og i de resterende undervisningsrommene er det ikke tillatt å være så
mange som vi erfaringsmessig vet pleier å komme på arrangementene. Vi håper å finne en løsning på
dette etter hvert, så flest mulig studenter har mulighet til å delta.
ELSA Tromsø har hatt sin første stand siden før corona. Det var veldig fint å kunne snakke med
studentene på den måten igjen, og det virket som flere hadde savnet stands. Fakultet har imidlertid ikke
funnet ut av hvordan de skal ordne søknadsprosessen for stands enda, så det blir spennende å se
hvordan det vil reguleres ut over semesteret. Vi ønsker ihvertfall å stå på stand flere ganger.
I starten av semesteret avholdt vi et informasjonsmøte på UiT. Her fikk vi engasjert 20 nye
undergruppemedlemmer som skal bidra med gjennomføringen av arrangementene våre gjennom
studieåret.
Høstsemesteret er tiden for gjennomføring av prosedyrekonkurransen. Vi har avholdt prosedyrekurs
med Marius Storvik, og da påmeldingen til konkurransen åpnet 30. August ble alle plassene fyllt opp på
24 timer. De 8 lagene skal starte å prosedere på mandag, 27. September.
Vi har besluttet å avlyse studieturen på høstsemesteret. Selv om det er mulig å reise igjen, er det etter
vår vurdering for mange risikomomenter som vi ikke ønsker at ELSA Tromsø og reiselederen vår skal
stå ansvarlig for. Vi sjekket mulighetene for en tur innad i Norge, men mange av de faglige aktivitetene
er stengt eller gjennomføres digitalt. Utbytte av en slik tur blir derfor ikke stor nok.
ELSA Tromsø har fått nye kontaktpersoner hos vår hovedsponsor SANDS. Vi skal ha et møte med
dem nå snart, og håper å få til et godt samarbeid. Sponsoravtalen går ut i desember, noe som gir
mulighet til å eventuelt forhandle frem en ny avtale etter hvert.
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Arbeidslivsdagen blir holdt fra 12.-14. Januar, og vil igjen kunne arrangeres fysisk. Ansvarlig for ALD er
allerede godt i gang med planleggingen, og vi ser frem til å kunne ta imot aktørene på campus igjen. Vi
forsøker også å ha fokus på å inkludere offentlige aktører for å gi studentene et bredere innblikk i
muligheten etter endt studie.
Innad i styret går ting veldig bra. Vi skal snart ha en styrefest hvor vi skal bli enda bedre kjent, og jeg
tror vi vil trives godt sammen det kommende året. Senere på høsten skal vi arrangere noe sosialt
sammen med fjorårets styre.
Med vennlig hilsen,
Styret i ELSA Tromsø
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BOARD MANAGEMENT, EXTERNAL RELATIONS &
EXPANSION (BEE) WORKSHOPS
Timeplan
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20.00

Friday 24.09.21
Arrival participants

Saturday 25.09.21
Etiske retningslinjer (BEE, MKT, FM)

Sunday 26.09.21
Eksterne kontakter (BEE og AA)

Professional Development (joint STEP)

Advocasy og Closing workshop

Konflikthåndtering (joint IM)
Opening plenary

Closing Plenary

Lunch
Proposals (joint IM)

Endringer i vedtekter og arbeidsregler

Opening workshop
Secretary Workshop
ELSA 101

Økonomiske rutiner (joint FM)

Strategisk plan og OYOP

Free time/dressing time for Banquet

Dinner

Banquet

Board Management
Departure participants

Social programme

Agenda
Fredag 24. September
15.00 - 15.30
OPENING WORKSHOP
Beskrivelse: Velkommen til den første BEE workshoppen for styreperioden 2021/2022! Under denne
første økta skal vi bli bedre kjent med hverandre og legge grunnlaget for et godt samarbeid den
kommende styreperioden. Vi skal gå gjennom agendaen for helga og utnevne ordstyrer, sekretær og
ELSA Spirit. I tillegg skal vi bestemme oss for noen workshop-regler.
Formål: Godkjenne agendaen, velge workshop officers og workshop-regler.
Forberedelser: Se over agendaen i working materials.
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15:30 - 16:00
SECRETARY WORKSHOP (kun for sekretærer)
Beskrivelse
Alle workshops trenger en sekretær. I løpet av denne økten skal vi gå gjennom malen for minutes og
lære hvordan skrive et referat.
Formål
Å bli trygge på å skrive referat.
Foreberedelser
Ingen.

16.00 - 17.00
ELSA 101
Beskrivelse: Som Presidenter i ELSA er det vår jobb å representere ELSA utad til eksterne aktører,
enten det er studenter, mulige sponsorer eller samarbeidspartnere. Det er derfor viktig at vi vet hvor vi
kommer fra, hvem vi er og hva vi jobber for. I løpet av denne økta skal vi se litt på historien og
verdiene våre, samt spennende ting med organisasjonen vår.
Formål: Bli bedre kjent med ELSA. Bli trygg på hva vi representerer når vi representerer ELSA utad.
Forberedelser: Les deg litt opp på verdiene, filosofien, målene og historien til ELSA.

17.00 - 18.30
STRATEGISK PLAN OG ONE YEAR OPERATIONAL PLAN
Beskrivelse: I løpet av denne økten skal vi presentere og diskutere vår One Year Operational Plan
(OYOP). Hver deltaker får muligheten til å presentere lokalgruppens OYOP og sin personlige OYOP.
Presidenten i ELSA Norge skal også presentere Landsstyret sin OYOP hvor lokalgruppene vil ha
muligheten til å komme med innspill om hva prioriteringene bør være for ELSA Norge 2021/2022. Vi
skal også gjennomgå forslaget til ELSA Norges Strategiske plan 2021-2024. Forslaget er utformet av
sittende og avtroppende Landsstye og skal forhåpentligvis stemmes inn under closing plenary etter en
nærmere vurdering av presidentene.
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Formål: Alle deltakerne får en oversikt over hvilke mål lokalgruppene og Landsstyret har for det
kommende året.
Forberedelser: Skriv et utkast/ferdig din OYOP. Dersom lokalgruppen ikke har en felles OYOP kan
du diskutere med styret på forhånd hva deres viktigste mål og fokusområder er for den kommende
styreperioden.

Lørdag 25. September
09.00 - 10.00
ETISKE RETNINGSLINJER – Joint med supporting areas (BEE, IM, FM og MKT)
Beskrivelse: ELSA er en uavhengig, ideell organisasjon for studentene ved de juridiske fakultetene i
Bergen, Oslo og Tromsø. Som en slik bidragsyter for studentene er det viktig å huske på våre verdier og
hva vi jobber for.
Formål: Bli trygg på verdiene til ELSA og hva vi representerer når vi jobber med den daglige driften av
vår ELSA-gruppe.
Forberedelser: Tenk over hvordan dere ønsker at ELSA skal være representert ved deres fakultet og
hvilke forpliktelser dere har som styremedlemmer.

10.00 - 11.30
PROFESSIONAL DEVELOPMENT – Joint med STEP
Beskrivelse: Under forrige styreperiode ble det på International Council Meeting vedtatt en rebranding
av STEP – både av styrevervet og området som et hele. Styrevervet vil fremover hete «Vise President
for Professinal Development», mens området skal hete «Professional Development». Dette kan by på
utfordringer for den lokale organiseringen av vervet. Under denne økten skal vi diskutere hva reformen
innebærer og hvordan vi på best mulig måte kan implementere denne i Landsstyret og lokalgruppene.
Formål: Presidentene og STEPerne skal finne ut hvordan det nye området på mest mulig måte skal
introduseres intern i ELSA-gruppene og eksternt på fakultetene.
Forberedelser: Les International Council Meeting Decision Book 55th Edition del 7, kapittel 1 og
kapittel 2 og tenk over hvilke utfordringer din lokalgruppe kan møte på og hvordan dere kan løse disse.

26

ELSA NORGES LANDSMØTE

WORKING MATERIALS

L i n k t i l I C M D e c i s i o n B o o k 5 5 t h E d i t i o n : h t t p s : / / f i l e s. e l s a . o r g / Re g u l a t i o n s /
DB_Online_I_2021_55th_Edition.pdf

11.30-13.00
KONFLIKTHÅNDTERING – Joint med IM
Beskrivelse: Selv om arbeidet vårt for ELSA stort sett er hyggelig, oppstår det noen ganger konflikter
og uventede hendelser. Dette er en ting man ikke kommer utenom i styrearbeid hvor alle er engasjerte i
vervet sitt, og som Generalsekretær og President faller det ofte på dere å løse opp i konflikter. Disse
ubehagelige situasjonene kan oppstå under en prosjektplanleggingsfase, selve prosjektgjennomføringen
og til og med under et styremøte. Det å holde seg rolig og objektiv er her spesielt viktig. Vi kommer
også til å diskutere Code of Conduct.
Formål: Workshoppen om konflikt- og krisehåndtering vil hjelpe deg med å identifisere, forebygge og
kontrollere en konflikt eller krisesituasjon, samt minimere og løse alle konflikter som kan oppstå
gjennom hele løpetiden.
Foreberedelser: Les Code of Conduct (vedlagt saksdokumentene)

14.00 - 15.00
PROPOSALS – Joint med IM
Beskrivelse: I løpet av denne økten vil vi diskutere endringsforslagene til vedtektene og arbeidsreglene
til ELSA Norge. Disse skal fremmes foreslått på closing plenary.
Formål: Forberede deltakerne på å stemme over forslagene på closing plenary. Workshoppen skal gi
anbefaling til Landsstyret.
Forberedelser: Les endringsforslagene i working materials.

15.00 - 16.00
ØKONOMISKE RUTINER – Joint med FM
Beskrivelse: Under denne økten skal vi kartlegge hvilke økonomiske rutiner vi har i hver ELSAgruppe. President og Trearurer skal diskutere hvordan budsjettering og regnskapsføring kan gjøres på
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en mest mulig ryddig måte i møte med revisor på slutten av styreperioden. Vi lager en strategi for
økonomiske rutiner.
Formål: Legge et godt grunnlag for samarbeidet mellom President og Treasurer og etablere klare
retningslinjer for ELSAs økonomiske disposisjoner.
Forberedelser: Tenk over hvilke rutiner dere har i din lokalgruppe når det gjelder regnskapsføring,
budsjetter, signering av vedtak og arbeid med revisor.

16.00-17.00
BOARD MANAGEMENT
Beskrivelse: Board Management er et av hovedansvarsområdene til presidenten. Det er presidentens
ansvar å sørge for at styret fungerer sammen så godt som mulig. I løpet av økten skal vi diskutere måter
å lede på og hva som skal til for at styret skal fungere optimalt. Vi skal diskutere hvordan vi
kommuniserer med hverandre, hvordan vi motiverer styret vårt og hvordan vi håndterer interne kriser.
Formål: Deltakerne får innspill fra hverandre på hvordan man best mulig leder styret.
Forberedelser: Reflekterer over hva som fungerer og hva som ikke fungerer for ditt styre og vær klar
til å dele tankene dine.

Søndag 26. September
09.00 - 10.00
ARRANGEMENTER OG EKSTERNE KONTAKTER – Joint med AA
Beskrivelse: I løpet av året arrangerer lokalgruppene og Landsstyret flere faglige arrangementer hvor
prosjektsamarbeidspartnerne våre spiller en viktig rolle. Under denne økten skal vi diskutere hvordan
man opprettholder et godt forhold til en prosjektsamarbeidspartner. Videre vil vi diskutere hvordan
presidenten og VP AA kan samarbeide for å på best mulig måte tilfredsstille forpliktelsene overfor en
prosjektsamarbeidspartner.
Formål: Legge et godt grunnlag for samarbeid mellom President og VP AA i møte med
prosjektsamarbeidspartner for gjennomføringen av arrangementer.
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Forberedelser: Tenk gjennom hva som fungerer best for din lokalgruppe og vær forberedt på å dele
ideer om ansvarfordeling og samarbeid med partner.

10.00 - 11.00
ADVOCASY OG CLOSING WORKSHOP
Beskrivelse: I ELSA Norges Strategiske Plan for 2021-2024 er et av hovedmålene å øke fokuset på
menneskerettigheter i arbeidet vårt. Dette er i tråd med det økte fokuset på Advocasy i det
internasjonale nettverket. Deltakerne skal diskutere hvordan menneskerettigheter kan få en større plass
i arbeidet vårt og fremtidige mulige nasjonale kampanjer. Landsmøtet er over for denne gang, men vi
sees snart igjen. I løpet av vår siste økt skal vi også oppsummere hva vi har gått gjennom under helgen
og dele våre siste tanker med hverandre. Deltagerne får mulighet til å gi tilbakemeldinger til President i
ELSA Norge.
Formål: Reflektere over helgen. Evaluere det faglige opplegget.
Forberedelser: Les ELSA Advocasy Manual. Tenk over i løpet av helgen hvilke ting du ønsker å ta opp
på denne oppsummeringsøkten. Hva har funger og hva har ikke fungert. Vær forberedt på å dele dine
tanker med de andre deltakerne.
Link til ELSA Advocasy Manual: https://files.elsa.org/BEE/Toolkit/ELSA_Advocacy_Manual.pdf
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INTERNAL MANAGEMENT WORKSHOPS
Timeplan

Forberedelser og påminnelser
For å delta aktivt og kunne bidra til workshopene, ikke glem å:
• Lese LM-pakken
• Lese vedtektene og arbeidsreglene til ELSA Norge og deres lokale gruppe
• Ta med deg din ELSA spirit, del tankene og forslagene dine, og legg igjen ditt personlig preg på
ELSA Norges Landsmøte!
Vennligst les de nevnte dokumentene. Dette er av stor betydning for diskusjonene og resultatet av
workshopene. Les også følgende forslag til agenda. Hvis du trenger avklaringer, ikke nøl med å
kontakte generalsekretæren i ELSA Norge på secgen@no.elsa.org.

Velkommen til IM-workshoppene!
Marie Franssen
Secretary General
ELSA Norge 2021/2022
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Agenda

Fredag 24. September 2021
15:00-15:30
OPENING WORKSHOP
Beskrivelse: Velkommen til ELSA Norges Landsmøte! I løpet av denne økten skal vi introdusere oss
selv, bli kjent med hverandre og dele våre forventninger til møtet.
Formål: Å forstå formålet med møtet, gå gjennom agendaen og bli bedre kjent med hverandre.
Foreberedelser: Ingen.

15:30-16:00
SECRETARY WORKSHOP (kun for sekretærer)
Beskrivelse: Alle workshops trenger en sekretær. I løpet av denne økten skal vi gå gjennom malen for
minutes og lære hvordan skrive et referat.
Formål: Å bli trygge på å skrive referat.
Foreberedelser: Ingen.

16:00-17:30
HOW IM DOING
Beskrivelse: I løpet av denne workshopen vil vi diskutere noen av våre oppgaver, dele noen gode
fremgangsmåter og avklare enhver tvil du måtte ha om IM-området. Dette er også en mulighet for deg
å snakke om din egen erfaring som generalsekretær, og planene dine for denne perioden. Til slutt vil vi
diskutere det grunnleggende du må vite for å organisere Generalforsamlingen og dele god praksis i
denne forbindelse.
Formål: Innføring i IM. Få god kjennskap til ELSA og lære om generalsekretærens oppgaver.
Foreberedelser: Reflekter over hva du allerede vet om ELSA og vervet ditt. Ta med OYOP.
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17:30 - 18:30
IMAKE THE RULES
Beskrivelse: Som dere alle er klar over, er en veldig viktig del av IM-området å overholde reguleringene
våre. I denne workshoppen vil vi diskutere regelverket og ditt ansvar som Secretary General for å sørge
for at styret ditt overholder dem.
Formål: Å lære om regelverket vårt.
Foreberedelser: Gjør deg kjent med din lokalgruppes vedtekter og arbeidsregler, og les ELSA Norges
vedtekter og arbeidsregler.

Lørdag 25. September
09:00 - 10:00
ETISKE RETNINGSLINJER (joint supporting areas)
Beskrivelse: ELSA er en uavhengig, ideell organisasjon for studentene ved de juridiske fakultetene i
Bergen, Oslo og Tromsø. Som en slik bidragsyter for studentene er det viktig å huske på våre verdier og
hva vi jobber for.
Formål: Bli trygge på verdiene til ELSA og hva vi representerer når vi jobber med den daglige driften
av vår ELSA-gruppe.
Forberedelser: Tenk over hvordan du ønsker at ELSA skal være representert ved deres fakultet og
hvilke forpliktelser dere har som styremedlemmer.

10:00 - 11:30
INFORMATION TECHNOLOGY OG HUMAN RESOURCES (joint MKT)
Beskrivelse: Workshoppen består av tre deler: (1) Hvordan bruke nettsiden som et aktivt redskap i
markedsføringen av ELSA og som informasjonskilde, (2) Q&A om tekniske problemer ved nettsiden
sammen med Julia Halsebø, (3) hvordan markedsføre ELSA for å gjøre organisasjonen mer attraktiv og
beholde våre medlemmer.
Formål: Bli mer trygge på bruk av nettsiden
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Foreberedelser: Gjør deg kjent med nettsiden og eventuelle spørsmål du skulle ha.

11:30 - 13:00
KONFLIKTHÅNDTERING (joint BEE)
Beskrivelse: Selv om arbeidet vårt for ELSA stort sett er hyggelig, oppstår det noen ganger konflikter
og uventede hendelser. Dette er en ting man ikke kommer utenom i styrearbeid hvor alle er engasjerte i
vervet sitt, og som Generalsekretær og President faller det ofte på dere å løse opp i konflikter. Disse
ubehagelige situasjonene kan oppstå under en prosjektplanleggingsfase, selve prosjektgjennomføringen
og til og med under et styremøte. Det å holde seg rolig og objektiv er her spesielt viktig. Vi kommer
også til å diskutere Code of Conduct.
Formål: Workshoppen om konflikt- og krisehåndtering vil hjelpe deg med å identifisere, forebygge og
kontrollere en konflikt eller krisesituasjon, samt minimere og løse alle konflikter som kan oppstå
gjennom hele løpetiden.
Foreberedelser: Les Code of Conduct (vedlagt saksdokumentene)

14.00 - 15.00
PROPOSALS – Joint med BEE
Beskrivelse: I løpet av denne økten vil vi diskutere endringsforslagene til vedtektene og arbeidsreglene
til ELSA Norge. Disse skal fremmes foreslått på closing plenary.
Formål: Forberede deltakerne på å stemme over forslagene på closing plenary. Workshoppen skal gi
anbefaling til Landsstyret.
Forberedelser: Les endringsforslagene i working materials.

15:00 - 16:00
ALUMNI – ved Director for Alumni Andrine Nordahl Holte
Beskrivelse: ELSA Norge arbeider med å opprette et nasjonalt Alumni-nettverk for å gi nåværende og
tidligere medlemmer bedre mulighet til å dra nytte av ELSA-nettverket. Tanken er at nettverket i
utgangspunktet skal fungere separat fra ELSA Norge, og at det skal arrangeres et årlig sosialt
arrangement (kun for Alumni) rundt juletider, om ikke flere ganger i året.

33

ELSA NORGES LANDSMØTE

WORKING MATERIALS

På denne workshoppen skal vi diskutere den eksisterende strategien og fremdriftsplanen og komme
opp med nye ideer for det fremtidige Alumni-nettverket til ELSA Norge.
Formål:

• Deltakerene blir kjent med strategien og fremdriftsplanen til Alumni-nettverket til ELSA Norge.
• Workshoppen kommer med konkrete ideer og tiltak for opprettelse og videre arbeid med Alumninettverket
Foreberedelser:

• Les beskrivelsen nøye og gjør deg opp dine egne tanker om hva du tenker bør være funksjonen til
Alumni-nettverket, samt hvordan vi skal få opprettet og videreutviklet nettverket på best mulig
måte.

• Les gjerne gjennom minutes fra tidligere landsmøter og internasjonale møter dersom du får tak i
dette (Generalsekretær i Landsstyret/Director for Alumni kan hjelpe med å finne disse
dokumentene)

16.00 – 17.00
INTRODUKSJON TIL GDPR (joint IM + key areas)
Beskrivelse: Gjennomgang av GDPR-håndboken. Diskusjon om mulig «standarddokumenter» som
kan utarbeides for hvert arrangement.
Formål: Få kunnskap om hva man må sende ut av informasjon om personvern i forkant av
arrangementer.
Foreberedelser: Les GDPR Handbook (vedlagt saksdokumentene i mailen). 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 evt. på personopplysningsloven.
Søndag 26. September
09.00 – 10.30
HUMAN RESOURCES + CLOSING WORKSHOP
Beskrivelse: Human Resources er en viktig del av arbeidet som Generalsekretær. Vi går gjennom
Human Resources modellen til ELSA International. Til slutt oppsummerer vi helgen og diskuterer det
vi ikke har rukket å gå gjennom om nødvendig.
Foreberedelser: Se gjennom ELSA International’s Human Resources Handbook
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FINANCIAL MANAGEMENT WORKSHOPS
Timeplan
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20.00

Friday 24.09.21
Arrival participants

Saturday 25.09.21
Etiske retningslinjer (joint BEE, MKT, FM)

Sunday 26.09.21

Arbeidsverktøy

Closing workshop
Closing Plenary

Opening plenary

Lunch
Budsjettering (joint S&C og AA)

Opening workshop
Secretary Workshop
Hva er FM?

Økonomiske rutiner (joint BEE)
ELSA Development Foundation

Rutiner og kommunikasjon
Dinner

Free time/dressing time for Banquet

Departure participants

Banquet

Social programme

Agenda
Fredag 24. September
15:00 - 15:30
OPENING WORKSHOP
Beskrivelse

•
•
•
•

Introduksjon
Godkjenning av agenda
Valg av ordstyrer, sekretær og spirit
Forventninger til landsmøtet og workshops

Formål: Bli bedre kjent og å få unnagjort de formelle kravene før vi fortsetter med workshops.
Forberedelser: Tenk over hvilke forventninger du har til landsmøtet og workshops.
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15:30-16:00
SECRETARY WORKSHOP (kun for sekretærer)
Beskrivelse: Alle workshops trenger en sekretær. I løpet av denne økten skal vi gå gjennom malen for
minutes og lære hvordan skrive et referat.
Formål: Å bli trygge på å skrive referat.
Foreberedelser: Ingen.

16:00 – 17:30
HVA ER FM?
Beskrivelse

• Generelt om FM i ELSA
• Internasjonale møter
• Forventninger til vervet
Formål: Bli bedre kjent med vervet Treasurer.
Forberedelser: Tenk over hvordan du har hatt det i vervet hittil, og hvilke forventninger du har til den
resterende styreperioden.

17:30 – 19:00
RUTINER OG KOMMUNIKASJON
Beskrivelse

•
•
•
•

Samarbeid med andre styremedlemmer
Rutiner ved utlegg
Rutiner for bedriftskort
Frister

Formål: Diskutere og dele erfaringer rundt rutiner om økonomiske disposisjoner, og hvordan man skal
samarbeide i et styre.
Forberedelser: Tenk over hvilke rutiner du har for utlegg og bruk av bedriftskort.
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Lørdag 25. September
09:00 – 10:00
ETISKE RETNINGSLINJER (joint supporting areas)
Beskrivelse: ELSA er en uavhengig, ideell organisasjon for studentene ved de juridiske fakultetene i
Bergen, Oslo og Tromsø. Som en slik bidragsyter for studentene er det viktig å huske på våre verdier og
hva vi jobber for.
Formål: Bli trygge på verdiene til ELSA og hva vi representerer når vi jobber med den daglige driften
av vår ELSA-gruppe.
Forberedelser: Tenk over hvordan du ønsker at ELSA skal være representert ved deres fakultet og
hvilke forpliktelser dere har som styremedlemmer.

10:00 – 13:00
ARBEIDSVERKTØY
Beskrivelse

• Fiken: Gjennomgang av registrering av kjøp/salg, merverdiavgift og regnskap.
• Excel: Enkel budsjettering og utarbeidelse av resultatregnskap.
Formål: Bli tryggere på bruk av Fiken og Excel.
Forberedelser: Tenk over om det er noe du ikke er så trygg på i Fiken eller Excel. Forbered gjerne
spørsmål.

14.00 – 15.00
BUDSJETTERING (joint S&C og AA)
Innhold: I denne workshoppen skal vi gå gjennom økonomisk planlegging og budsjett for ELSAs
arrangementer.
Formål: Hvordan lage budsjett
Forberedelser: Se gjennom tidligere budsjetter
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15:00 – 16:00
ØKONOMISKE RUTINER (Joint med BEE)
Beskrivelse: Under denne økten skal vi kartlegge hvilke økonomiske rutiner vi har i hver ELSAgruppe. President og Treasurer skal diskutere hvordan budsjettering og regnskapsføring kan gjøres på
en mest mulig ryddig måte i møte med revisor på slutten av styreperioden. Vi lager en strategi for
økonomiske rutiner.
Formål: Legge et godt grunnlag for samarbeidet mellom President og Treasurer og etablere klare
retningslinjer for ELSAs økonomiske disposisjoner.
Forberedelser: Tenk over hvilke rutiner dere har i din lokalgruppe når det gjelder regnskapsføring,
budsjetter, signering av vedtak og arbeid med revisor.
16:00 – 17:00
ELSA DEVELOPMENT FOUNDATION
Beskrivelse

• Hva er ELSA Development Foundation (EDF)?
• Hvordan man kan søke
Formål: Bli kjent med EDF og hvordan man kan søke midler der.
Forberedelser: Ingen.

Søndag 26. September
10:00 – 11:00
CLOSING WORKSHOP
Beskrivelse

• Oppsummering
• Tips og triks
• Spørsmål
Formål: Oppsummering/debrief av workshop og landsmøte.
Forberedelser: Tenk over hvordan du synes workshoppene og landsmøtet har vært.
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MARKETING WORKSHOPS
Timeplan
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20.00

Friday 24.09.21
Arrival participants

Saturday 25.09.21
Etiske retningslinjer (BEE, MKT, FM)

Sunday 26.09.21
Marketing of S&C (joint S&C)

Information techology & Human Resources
(joint IM)

Closing workshop

Bruk av sosiale medier
Ressurser
Opening plenary

Closing Plenary

Lunch
Marketing of STEP (joint MKT)

Opening workshop
Secretary Workshop
Hvordan være VP Marketing

Corporate Identity

OYOP
Marketing of AA (joint AA)

Free time/dressing time for Banquet

Dinner

Banquet

Departure participants

Social programme

Agenda
Fredag 24. September
15:00-15:30
OPENING WORKSHOP
Beskrivelse: I den første workshopen skal vi bli bedre kjent med hverandre og hvilke forventninger vi
har for helgen. Valg av ordstyrer, sekretær og spirit. Eventuelt legge til endringer på agenda.
Formål: Bli kjent.
Forberedelser: Ingen spesielle forberedelser.

15:30-16:00
SECRETARY WORKSHOP (kun for sekretærer)
Beskrivelse: Alle workshops trenger en sekretær. I løpet av denne økten skal vi gå gjennom
malen for minutes og lære hvordan skrive et referat.
Formål: Lære hvordan å skrive referat.
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Forberedelser: Ingen.

16:00-17:00
HVORDAN VÆRE VP MARKETING?
Beskrivelse: I denne workshopen skal vi diskutere hva det innebærer å være VP MKT og hvordan vi
kan få legge grunnlaget for et godt samarbeid på tvers av lokalgruppene og nasjonalgruppen. Vi skal
også diskutere rutiner og kommunikasjon for styreperioden.
Formål: Få en grunnleggende innføring MKT-vervet.
Forberedelser: Sett deg inn i hovedoppgavene for vervet ditt.

17:00 – 17:30
OYOP
Beskrivelse: Presentere og diskutere hverandres OYOP.
Formål: Få oversikt og inspirasjon for resten av styreperioden.
Forberedelser: Ta med din OYOP/tenk over dine mål for året som kommer.

17:00-18:30
MARKETING of AA (joint MKT)
Beskrivelse:

• Hvordan kan vi bli bedre til å markedsføre arbeidet vårt?
• Gjøre oss mer attraktive for sponsorer og deltakere.
• Klargjøre for søkere hva vi faktisk driver med.

Forberedelser: Fortelle litt om hvordan dette jobbes med i lokalgruppene og hvordan dere tenker vi
kan forberede dette arbeidet.
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Lørdag 25. September
09:00-10:00
ETISKE RETNINGSLINJER (BEE, IM, MKT, FM)
Beskrivelse: ELSA er en uavhengig, ideell organisasjon for studentene ved de juridiske fakultetene i
Bergen, Oslo og Tromsø. Som en slik bidragsyter for studentene er det viktig å huske på våre verdier og
hva vi jobber for.
Formål: Bli trygg på verdiene til ELSA og hva vi representerer når vi jobber med den daglige driften av
vår ELSA-gruppe.
Forberedelser: Tenk over hvordan dere ønsker at ELSA skal være representert ved deres fakultet og
hvilke forpliktelser dere har som styremedlemmer.

10:00-11:30
INFORMATION TECHNOLOGY OG HUMAN RESOURCES (joint IM)
Beskrivelse: Workshoppen består av tre deler: (1) Hvordan bruke nettsiden som et aktivt redskap i
markedsføringen av ELSA og som informasjonskilde, (2) Q&A om tekniske problemer ved nettsiden
sammen med Julia Halsebø, (3) Hvordan markedsføre ELSA for å gjøre organisasjonen mer attraktiv
og beholde våre medlemmer.
Formål: Bli mer trygge på bruk av nettsiden.
Forberedelser: Gjør deg kjent med nettsiden og eventuelle spørsmål du skulle ha.

11:30-12:00
BRUK AV SOSIALE MEDIER
Beskrivelse: I denne workshopen skal vi snakke om hvilke sosiale medier vi bruker og hvordan vi
bruker dem. Vi skal også diskutere hvordan nasjonalgruppen og lokalgruppene kan få til et godt
samarbeid på dette området.
Formål: Bli tryggere på sosiale medier for promoteringen videre.
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Forberedelser: Tenk over hvordan vi skal opptre på nett.

12:00-13:00
RESSURSER
Beskrivelse:
•

Landsstyret

•

ELSA-nettverket

•

Bildenettsider

Formål: Bli bedre kjent med ELSA.
Forberedelser: Ingen forberedelser.

14:00-15:00
MARKETING OF STEP
Beskrivelse: 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.
Formål: Lage strategi for promotering av STEP.
Forberedelser: Undersøk din lokalgruppes sosiale media for å se hvordan STEP tidligere har blitt
markedsført. Tenk over hvordan det kan markedsføres på andre måter nå som vi kan ha mer fysisk
promotering. Reflekter over hvordan STEP er en attraktiv mulighet for studentene.

15:00-16:30
CORPORATE IDENTITY
Beskrivelse:
•

CI Handbook

•

Marketing Handbook

•

Logo – ELSA’s ansikt utad.

42

ELSA NORGES LANDSMØTE

WORKING MATERIALS

Formål: Få en innføring i ELSA’s retningslinjer.
Forberedelser: Gjør deg kjent med CI Handbook og Marketing Handbook.

Søndag 26. September
09:00-10:00
MARKETING OF S&C (joint S&C)
Beskrivelse: Diskusjon om hvordan S&Cs arrangementer kan promoteres. Koordinering mellom MKT
og S&C.
Formål: Skape et tettere samarbeid mellom MKT og S&C.
Forberedelser: Tenk på S&Cs aktiviteter, og hvordan disse kan kombineres og promoteres på
nytenkende måter.

10:00-11:00
CLOSING WORKSHOP
Beskrivelse: Oppsummering av helgen.
Forberedelser: Ingen.
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ACADEMIC ACTIVITIES WORKSHOPS
Timeplan
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20.00

Friday 24.09.21
Arrival participants

Saturday 25.09.21
Moot Court Competition

Sunday 26.09.21
Contacting and interacting with externals
(joint BEE)
Closing Workshop

Bullying and harrasment in the competitions

Closing Plenary

Substitute for LRG
Opening plenary

Lunch
Budgets (joint FM og S&C)

Opening workshop
Secretary Workshop
Transition and evaluation of the term
Marketing of AA (joint MKT)

Negotiation Competition
GDPR (joint IM + Key Areas)
Free time/dressing time for Banquet

Dinner

Banquet

Social programme

Agenda
Fredag 24. September
15:00 – 15:30
OPENING WORKSHOP
Beskrivelse:

•
•
•
•

Introduksjon
Godkjenning av agenda
Valg av ordstyrer sekretær og spirit
Forventninger til Landsmøtet og workshops

Formål: Bli kjent med hverandre og sette tonen for videre WS.
Forberedelser: Ingen

44

Departure participants

ELSA NORGES LANDSMØTE

WORKING MATERIALS

16:00 – 17:30
TRANSITION AND EVALUATION OF THE TERM
Beskrivelse

• Overtagelsen av vervet
• Hva var bra, og hva bør vi jobbe med?
• LRG
Forberedelser: Ingen

17:30-18:00
MARKETING of AA (joint MKT)
Beskrivelse:

• Hvordan kan vi bli bedre til å markedsføre arbeidet vårt?
• Gjøre oss mer attraktive for sponsorer og deltakere.
• Klargjøre for søkere hva vi faktisk driver med.

Forberedelser: Fortelle litt om hvordan dette jobbes med i lokalgruppene og hvordan dere tenker vi
kan forberede dette arbeidet.

Lørdag 25. September
09:00 – 11:00
MOOT COURT COMPETITION
Beskrivelse:

•
•
•
•

Fastsette datoer.
Promotering av den internasjonale prosedyrekonkurransen.
Kontakt med sponsorer.
Gjennomføring av fysisk prosedyrekonkurranse.

Forberedelser: Ta med informasjon om planene for årets lokale konkurranser, og tanker fra tidligere
fysiske prosedyrekonkurranser.
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11:00 – 12:00
BULLYING AND HARASSMENT IN THE COMPETITIONS
Beskrivelse:

•
•
•
•

Hva regnes som mobbing og/eller trakkasering?
Minimumsgrensen for inngrep.
Kommunikasjon med ansvarlige dommere og deltakere.
Eventuelle sanksjoner.

Forberedelse: Les Code of Conduct. (Vedlagt i saksdokumentene).

12:00 – 13:00
SUBTITUTE FOR LRG (Legal Research Group)
Beskrivelse: ELSA Norge syns det er synd at LRG utgår og ønsker derfor å innføre et prosjekt som
kan erstatte LRG. Dette vil bli en ren idemyldring for et potensielt videre arbeid.
Forberedelser: Ha tanker om gjennomførbare skrive-/forskningsprosjekter som ELSA kan tilby.

14.00 – 15.00
BUDSJETTERING (joint FM og S&C)
Innhold: I denne workshoppen skal vi gå gjennom økonomisk planlegging og budsjett for ELSAs
arrangementer.
Formål: Hvordan lage budsjett
Forberedelser: Se gjennom tidligere budsjetter

15:00 – 16:00
NEGOTITATION COMPETITION
Beskrivelse:

• Fastsette datoer.
• Promotering ved forelesning/kurs med prosjektsamarbeidspartner.
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• Viktigheten av forhandling i arbeidslivet.
• Gjennomføring av fysisk forhandlingskonkurranse.
Forberedelser: Klargjør datoer for de lokale konkurransene og promoteringsplan.

16.00 – 17.00
INTRODUKSJON TIL GDPR (joint IM + key areas)
Beskrivelse: Gjennomgang av GDPR-håndboken. Diskusjon om mulig «standarddokumenter» som
kan utarbeides for hvert arrangement.
Formål: Få kunnskap om hva man må sende ut av informasjon om personvern i forkant av
arrangementer
Foreberedelser: Les GDPR Handbook (vedlagt saksdokumentene i mailen). 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 evt. på personopplysningsloven.

Søndag 26. September
09.00-10.00
CONTACTING AND INTERACTING WITH EXTERNALS – Joint med BEE
Beskrivelse: I løpet av året arrangerer lokalgruppene og Landsstyret flere faglige arrangementer hvor
prosjektsamarbeidspartnerne våre spiller en viktig rolle. Under denne økten skal vi diskutere hvordan
man opprettholder et godt forhold til en prosjektsamarbeidspartner. Videre vil vi diskutere hvordan
presidenten og VP AA kan samarbeide for å på best mulig måte tilfredsstille forpliktelsene overfor en
prosjektsamarbeidspartner.
Formål: Legge et godt grunnlag for samarbeid mellom President og VP AA i møte med
prosjektsamarbeidspartner for gjennomføringen av arrangementer.
Forberedelser: Tenk gjennom hva som fungerer best for din lokalgruppe og vær forberedt på å dele
ideer om ansvarfordeling og samarbeid med partner.
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10.00 – 11.00
CLOSING WORKSHOP
Beskrivelse: Til slutt oppsummerer vi helgen og diskuterer det vi ikke har rukket å gå gjennom om
nødvendig.
Foreberedelser: Ingen.
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STEP WORKSHOPS
Timeplan
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20.00

Friday 24.09.21
Arrival participants

Saturday 25.09.21
Student Hunting 1 - promotering

Sunday 26.09.21

Professional Development (joint BEE)

Closing workshop

Student Hunting II - Søknadsbehandling
Opening plenary

Closing Plenary

Lunch
Marketing of STEP (joint MKT)

Opening workshop
Secretary Workshop
STEP Calendar

Go International (joint S&C)
GDRP (joint IM + Key areas)

Job Hunting

Free time/dressing time for Banquet

Dinner

Banquet

Departure participants

Social programme

Agenda
Fredag 24. September
15:00-15:30
OPENING WORKSHOP
Beskrivelse: 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! (Sekretæren får innføring på forhånd).
I tillegg skal vi velge en Spirit som skal holde stemningen oppe hele helgen og en som kan gi et
sammendrag av hva vi har gjort i løpet av helgen på closing plenary.
Formål: Åpne helgen!
Forberedelser: Pugg navnet ditt, lokalgruppa di, og hvor du kommer fra.

15:30-16:00
SECRETARY WORKSHOP (kun for sekretærer)
Beskrivelse: Alle workshops trenger en sekretær. I løpet av denne økten skal vi gå gjennom malen for
minutes og lære hvordan skrive et referat.
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Formål: Å bli trygge på å skrive referat.
Foreberedelser: Ingen.

16.00-17.00
STEP CALENDAR OG ADMINISTRASJON
Beskrivelse: STEP Calendar, frister, mail, filer, arkivering, OYOP, transition.
Formål: Planlegge året!
Forberedelser: Ta en kikk på STEP Calendar, gjør deg kjent med mailen din, og skriv ferdig OYOP
for året. (eksempler på OYOP skal ligge i drive)

17.00- 19.00
JOB HUNTING
Beskrivelse: Job Hunting. Hvordan finne potensielle traineeship providers, og hvordan selge STEP?
Job Hunting-databasen. Avtalen. Traneeship provider søknaden
Og hva med SRP....
Formål: Lære om og planlegge for job hunting.
Forberedelser: Finn ut hvordan job hunting-perioden vanligvis gjennomføres i din lokalgruppe.
Undersøk din mail for å se hvordan det tidligere er nådd ut til arbeidsgivere, se om du kan finne noe
mer info på google drive.
Lørdag 25. September
09.00-10.00
STUDENT HUNTING I - PROMOTERING
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.
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Innhold: Hva er Student Hunting? Hvordan nå ut til studentene? Key selling points. Hvordan
planlegge en god student hunting-periode.
10.00-11.30
PROFESSIONAL DEVELOPMENT – Joint med BEE
Beskrivelse: Under forrige styreperiode ble det på International Council Meeting vedtatt en rebranding
av STEP – både av styrevervet og området som et hele. Styrevervet vil fremover hete «Vise President
for Professinal Development», mens området skal hete «Professional Development». Dette kan by på
utfordringer for den lokale organiseringen av vervet. Under denne økten skal vi diskutere hva reformen
innebærer og hvordan vi på best mulig måte kan implementere denne i Landsstyret og lokalgruppene.
Formål: Presidentene og STEPerne skal finne ut hvordan det nye området på mest mulig måte skal
introduseres intern i ELSA-gruppene og eksternt på fakultetene.
Forberedelser: Les International Council Meeting Decision Book 55th Edition del 7, kapittel 1 og
kapittel 2 og tenk over hvilke utfordringer din lokalgruppe kan møte på og hvordan dere kan løse disse.
Link til ICM Decision Book 55 th Edition: https://files.elsa.org/Regulations/
DB_Online_I_2021_55th_Edition.pdf

11.30-13.00
STUDENT HUNTING II: SØKNADSBEHANDLING
Beskrivelse: Søknadsprosessen. Hvordan behandle søknader? Hvordan assistere studenter med
søknadsprosessen? Language skills, legal skills og education level (vilkårene for å søke STEP)
Formål: Lære hvordan vi behandler søknader i STEP, og hvordan hjelpe studentene i
søknadsprosessen.
Forberedelser: Møt opp på riktig sted, våken og opplagt og klar til å lære! De fleste nettsidene til
lokalgruppene har inngående guide hvordan studentene søker. Les gjerne gjennom denne på forhånd.
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14.00-15.00
MARKETING OF STEP – JOINT MKT
Beskrivelse: 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.
Formål: Diskutere strategier for promotering av STEP
Forberedelser: Undersøk din lokalgruppes sosiale media for å se hvordan STEP tidligere har blitt
markedsført. Og tenk over hvordan det kan markedsføres på andre måter nå som vi kan ha mer fysisk
promotering. Reflekter over hvordan STEP er en attraktiv mulighet for studenter.

15.00-16.00
GO INTERNATIONAL - JOINT S&C
Beskrivelse: Informasjon om og diskusjon av Go International
Formål: 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. Det er inngående info om fondet i de lokale vedtektene og på
elsa.no.

16.00 – 17.00
INTRODUKSJON TIL GDPR (joint IM + key areas)
Beskrivelse: Gjennomgang av GDPR-håndboken. Diskusjon om mulig «standarddokumenter» som
kan utarbeides for hvert arrangement.
Formål: Få kunnskap om hva man må sende ut av informasjon om personvern i forkant av
arrangementer.
Foreberedelser: Les GDPR Handbook (vedlagt saksdokumentene i mailen). 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 evt. på personopplysningsloven.
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Søndag 26. September
10.00-11.00
CLOSING WORKSHOP
Innhold: Diskusjon og oppsummering
Forberedelser: Ingen
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SEMINARS & CONFERENCES WORKSHOPS
Timeplan
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20.00

Friday 24.09.21
Arrival participants

Saturday 25.09.21
International S&C events

Sunday 26.09.21
Marketing of S&C (joint MKT)

Study trips

Social

Where do we go from here?

Closing Plenary

Opening plenary

Lunch
Budsjettering (joint FM og AA)

Opening workshop
Secretary Workshop
Evalutation of the term
Transition

Go International (joint STEP)
GDPR (joint IM + Key Areas)
Free time/dressing time for Banquet

Dinner

Departure participants

Banquet

Social programme

Agenda
Fredag 24. September
15.00 – 15.30
OPENING WORKSHOP
Innhold: Denne seansen vil vi bruke på å bli bedre kjent med hverandre.
Formål: Bli bedre kjent
Forberedelser: Ikke nødvendig med forberedelser.

15:30 – 16:00
SECRETARY WORKSHOP (kun for sekretærer)
Beskrivelse: Alle workshops trenger en sekretær. I løpet av denne økten skal vi gå gjennom malen for
minutes og lære hvordan skrive et referat.
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Formål: Å bli trygge på å skrive referat.
Foreberedelser: Ingen.

16.00 – 17.00
EVALUATION OF THE TERM
Innhold: Oppdateringer fra alle S&Cer. Evaluere styreperioden frem til nå – hvordan går det?
Formål: Evaluere starten av styreperioden.
Forberedelser: Tenk gjennom hva dine forventninger til vervet dette året er.

17.30 – 19.00
TRANSITION
Innhold: På denne workshopen skal vi gå gjennom transition-dokumentet til S&C, og sørge for at alle
som skal fortsette videre er trygge på arbeidsoppgavene.
Formål: Målet for denne workshopen er å få en god overgang til neste styreperiode.
Forberedelser: Ikke nødvendig med forberedelser.

Lørdag 25. September
09.00 – 10.00
INTERNATIONAL S&C EVENTS
Innhold: Presentasjon om internasjonale arrangementer.
Formål: Få god oversikt over de ulike internasjonale arrangement det kommende året.
Forberedelser: Få oversikt over de ulike internasjonale S&C arrangement. Tenk ut alternative løsninger
dersom studieturen blir avlyst. Skriv gjerne ned noen kulepunkter på forhånd.
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10.00 – 11.00
STUDY TRIPS – Julia Halsebø
Innhold: Sammen med Julia Halsebø (tidligere studieturansvarlig) skal vi gå gjennom hvordan
organisere studietur.
Mål: Lage en plan for (eventuell) studietur våren 2021.
Forberedelser: Få oversikt over de ulike studieturene arrangert av ELSA.

11.00 – 12.00
WHERE DO WE GO FROM HERE?
Innhold: Lage en god strategi for god kommunikasjon videre. Alle skal hjelpe hverandre, og sørge for.
Formål: Hvordan skal alle S&Cene i Norge samarbeide godt.
Forberedelser: Ingen forberedelser.

12.00 – 13:00
Mer info kommer senere

14.00 – 15.00
BUDSJETTERING (joint FM og AA)
Innhold: I denne workshoppen skal vi gå gjennom økonomisk planlegging og budsjett for ELSAs
arrangementer.
Formål: Hvordan lage budsjett
Forberedelser: Se gjennom tidligere budsjetter
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15.00-16.00
GO INTERNATIONAL - JOINT STEP
Beskrivelse: Informasjon om og diskusjon av Go International
Formål: 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. Det er inngående info om fondet i de lokale vedtektene og på
elsa.no.

16.00 – 17.00
INTRODUKSJON TIL GDPR (joint IM + key areas)
Beskrivelse: Gjennomgang av GDPR-håndboken. Diskusjon om mulig «standarddokumenter» som
kan utarbeides for hvert arrangement.
Formål: Få kunnskap om hva man må sende ut av informasjon om personvern i forkant av
arrangementer
Foreberedelser: Les GDPR Handbook (vedlagt saksdokumentene i mailen). 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 evt. på personopplysningsloven.

Søndag 26. September
09.00 – 10.00
MARKETING OF S&C (JOINT MKT)
Innhold: Diskusjon og hvordan S&Cs arrangementer kan promoteres. Koordinering mellom MKT og
S&C.
Formål: Skape et tettere samarbeide mellom S&C og MKT.
Forberedelser: Tenk på S&Cs aktiviteter, og hvordan disse kan kombineres og promoteres på
nytenkende måter.
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11.00 – 17.00
CLOSING PLENARY
Innhold: Høstens landsmøte er straks ferdig. I denne siste workshoppen skal vi oppsummere
Landsmøtet. Vi tar opp igjen diskusjoner fra andre worskshops dersom det var noe vi ikke ble helt
ferdige.
Formål: Oppsummering av Landsmøte. Tilbakemeldinger til det faglige opplegget.
Forberedelser: Delta på alle workshoppene av i løpet av Landsmøtet. I løpet av LM tenk over hvilke
ting du ønsker å ta opp når vi skal oppsummere, og hvilke tilbakemeldinger du har til Landsstyret.
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SOCIAL WORKSHOPS
10.00 – 11.00
SOCIAL WORKSHOP
Beskrivelse: Eivind Lekang vil gi dere en tredelt presentasjon om vervet som Director for Social. Den
vil bestå av (1) oppdeling av Social-rollen, (2) enkle, fete triks for å få folk til å like deg, og (3) eksempler
på sosiale aktiviteter.
Formål: Gjøre våre Directors for Social trygge i sin rolle.
Forberedelser: Ingen.
Landsmøtet tilbyr kun ett workshop spesielt for Social. VP Social kan velge ut hvilke andre WS de vil delta på. Send en
mail il secgen@no.elsa.org med hvilke WS du ønsker å delta på.
Workshoppet ligger i timeplanen for S&C.

ALD WORKSHOPS
Lørdag 25. september
09:00 - 12:00
HVORDAN OPTIMALISERE ARBEIDSLIVSDAGENE?
Beskrivelse:

•
•
•
•

Introduksjon - hva vil vi oppnå med ALD?
Forberedelsesfasen - sentrale oppgaver
Gjennomføringen av arrangementet - digitalt og fysisk.
Erfaringer fra tidligere ALD-arrangement.

Formål: Legge et godt grunnlag for fremtidig ALD-arrangement.
Forberedelser: Ingen.

Landsmøtet tilbyr kun ett workshop spesielt for ALD. Ansvarlig for ALD kan velge ut hvilke andre WS de vil delta
på. Send en mail il secgen@no.elsa.org med hvilke WS du ønsker å delta på.
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FORSLAG TIL ENDRINGER I VEDTEKTER OG
ARBEIDSREGLER
ELSA NORGES VEDTEKTER
1. REELLE ENDRINGER
Nr. 1-1 Innføre ny bestemmelse om Code of Conduct
§ 3 Code of Conduct
«Alle i ELSA Norge, herunder medlemmer av Landsstyret og lokalgruppene, plikter til enhver tid å
følge den gjeldende Code of Conduct.»
Forklaring:
Landsstyret 2020/2021 utarbeidet under deres styreperiode en Code of Conduct som fastslår de
veiledende moralske og etiske forventninger som stilles til alle ELSA Norges medlemmer, og de mulige
konsekvensene dersom disse ikke etterleves. Code of Conduct reflekterer ELSA Norges verdier og
knytter disse til standarder for profesjonell atferd, og er ment å bidra til at medlemmene er bedre rustet
til å ta gode valg.
Å ha et regelverk som Code of Conduct er en avgjørende del av arbeidet med compliance
(overholdelse) i en organisasjon, og alle store organisasjoner har et regelverk som Code of Conduct.
Code of Conduct gir dokumentasjon på at et medlem har brutt ELSA Norges retningslinjer dersom
den ikke overholdes.
ELSA Norge skal benytte seg av Code of Conduct etter henvendelser fra lokalgruppene, eller etter
intert behov innad i Landsstyret. Sanksjoner skal i alle tilfeller reflektere alvorlighetsgraden av
hendelsen.
For at Code of Conduct skal få virkning overfor ELSA Norges medlemmer, må denne vedtas som en
del av ELSA Norges vedtekter.
Code of Conduct finnes i saksdokumentene (vedlegg i mailen).
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Nr. 1-2 Fjerne § 13 bokstav i) om personvernombud
§ 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

Begrunnelse: Landsstyret ser det som mest hensiktsmessig å benytte seg av Director for GDPR. Da
oppgavene til personvernombudet dekkes av Directors oppgaver, blir det unødvendig å fortsatt ha
personvernombud.

2. FORMELLE ENDRINGER
Nr. 2-1 Alle bestemmelser etter ny § 3 forskyves med en nummerering.
Innebærer at tidligere § 4 blir ny § 5, tidligere § 5 blir ny § 6 osv.
Begrunnelse: Fordi Code of Conduct blir en ny § 3, må alle de etterfølgende bestemmelsene forskyves
med ett nummer.
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Nr. 2-2 Endre navnet på “Vice President for Student Trainee Exchange Programme” til
“Vice President for Professional Development”
§ 18 Landsstyrets sammensetning
Første avsnitt:
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
Vice President for Professional Development

Begrunnelse: IB har skiftet navnet på vervet. Det gir bedre sammenheng om vi i Norge også skifter
det i våre vedtekter allerede nå.

Nr. 2-3 Endre ordlyden “STEP-traineestillinger” i § 3 fjerde ledd til “ELSA Traineeships”
Gammel ordlyd:
Medlemskap etter annet og tredje ledd gir ingen andre rettigheter enn adgangen til å søke på STEP traineestillinger, ELSA Delegations og ELSA Law Schools.
Ny ordlyd:
Medlemskap etter annet og tredje ledd gir ingen andre rettigheter enn adgangen til å søke på ELSA
Traineeships, ELSA Delegations og ELSA Law Schools.
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Nr. 2-4 Endre inndelingsstrukturen til bestemmelsene i ELSA Norges vedtekter.
Alle bestemmelsene i vedtektene vil starte med kapittelnummer – paragrafnummer. Eksempelvis vil
første bestemmelse i kapittel 1 hete «§ 1-1 Navn og struktur».
Begrunnelse:
Forslaget er gitt da vi mener det er mer ryddig og gir bedre sammenheng mellom paragrafene. En slik
inndeling harmonerer i tillegg med inndelingsstrukturen i arbeidsreglene til ELSA Norge.

ARBEIDSREGLER
Nr. 3-1 Endre ordlyden “Vice President for Student Trainee Exchange Programme” i § 2-5
andre ledd til “Vice President for Professional Development”
Gammel ordlyd: 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.
Ny ordlyd: 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 Professional Development.

Nr. 3-2 Endre kapitteloverskriften til kapittel 9 fra “STEP" til “PROFESSIONAL
DEVELOPMENT”
9. STEP
9. PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Begrunnelse: Ansvarsområdet STEP endres til Professional Development.
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Nr. 3-3 Endre ordlyden “STEP-traineestillinger” i § 9-1 til “ELSA Traineeships”
§ 9-1 Søknadsberettigede
Gammel ordlyd: STEP-traineestillinger er tilgjengelige for studenter under utdanning og ferdig utdannede
jurister innen 18 måneder etter endt mastergrad i rettsvitenskap.
Ny ordlyd: ELSA Traineeships er tilgjengelige for studenter under utdanning og ferdig utdannede jurister
innen 18 måneder etter endt mastergrad i rettsvitenskap.

Nr. 3-4 Endre ordlyden “Vice President for Student Trainee Exchange Programme” i § 9-2
til “Vice President for Professional Development”
§ 9-2 Dokumentasjon
Gammel ordlyd: Vice President for Student Trainee Exchange Programme i Landsstyret skal samle inn
informasjon fra lokalgruppene om antall søkere, traineeship provider og utsendte og mottatte traineer.
Ny ordlyd: Vice President for Professional Development i Landsstyret skal samle inn informasjon fra
lokalgruppene om antall søkere, traineeship provider og utsendte og mottatte traineer.
Begrunnelse: Ansvarsområdet STEP endres til Professional Development.
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MOTIVASJONSBREV TIL LANDSSTYRET
Motivasjonsbrev til Academic Activities
Mitt navn er Bardh og jeg starter på fjerde studieår i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i august
2021. Jeg har utenfor studiet organisert mindre og større turneringer både nasjonalt og internasjonalt.
Min hovedinteresse på studiet er også EU-rett. Det er da særlig kombinasjonen av faglig variasjon,
muligheten til å jobbe tett opp mot selskaper, og det internasjonale aspektet et verv i ELSA tilbyr som
motiverer meg til å søke på vervet som VP Academic Activities.
Slik jeg har forstått stillingen så er formålet med vervet å arrangere de nasjonale forhandlings- og
prosedyrekonkurransene. Dette tenker jeg krever god kontakt med parter i alle ledd, og evne til å jobbe
organisert.
Jeg har gjennom min deltidsjobb i Kluge advokatfirma hjulpet til med å organisere fagkvelder for
studenter på det juridiske fakultet. Jeg har hovedsakelig jobbet med promotering i disse tilfellene, men
også kommet med innspill til det faglige innholdet der advokatene har spurt om det. Utover det vil min
hovederfaring innenfor organisering av lignende eventer være fra min tid som leder i Frozen Card
Gaming.
Frozen Card Gaming er et spillelag innenfor kortspillet Yu-Gi-Oh som jeg startet i 2017. Min
hovedoppgave har vært å organisere spillturneringer både fysisk og online, samt drive med
markedspromotering, innkjøp av varer og forhandling med sponsorer. I dag er laget anerkjent som et av
de fremste i Europa med spillere fra Norden, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Kroatia, Spania, USA
og Australia.
Jeg har opplevd perioden som leder- og organiseringsansvarlig i FCG som svært givende, men også
krevende da det har vært viktig å forholde seg til mange forskjellige personer som ofte har et annet syn
på ting. Jeg har lært å inngå kompromisser og handle utfra hva som objektivt sett gir det beste resultatet
og gir brukerne den best mulige opplevelsen. Dette førte til at vår gruppe fikk tilbud av undergruppen
til Konami i Europa om å organisere turneringer i Norden. Grunnet påbegynte studier og manglende
kapasitet måtte vi avgrense oss til Norge.
Jeg håper og tenker derfor at dette vervet gir meg mulighet til å fortsette med noe jeg har bred erfaring
med, og samtidig gir noen faglige utfordringer. Utover dette, er det i mine øyne særlig motiverende at
ELSA utfører et viktig samfunnsoppdrag for det internasjonale juridiske samarbeidet. Dette har jeg et
sterkt ønske om å ta del i.
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Jeg håper dere synes denne kombinasjonen av ferdigheter, faglig kompetanse og engasjement gjør meg
til en passende kandidat for stillingen.
Ser frem til å høre fra dere!
Med vennlig hilsen,
Bardh R. Musiqi
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Motivasjonsbrev til Seminars & Conferences
Kjære Elsa Norge. Mitt navn er Victoria Bratli og jeg kommer fra Oslo. Jeg er 25 år gammel og går
starter mitt 2. semester på 2. avdeling fra og med høsten 2021 ved Universitet i Oslo.
Da jeg først startet som jusstudent i Oslo, ble jeg umiddelbart interessert i ELSA som en
studentorganisasjon. Bakgrunnen for fasinasjonen kom direkte fra en av hovedgrunnene til at jeg
ønsket å studere juss: nemlig å få arbeide på internasjonalt plan. Videre ønsket jeg også å søke til en
studentorganisasjon jeg mente passet iht. til mine ferdigheter, personlighet og selvfølgelig interesser da
det er nettopp i slike verv jeg vil prestere best. Som VP Social i ELSA Oslo, og min interesse for dens
internasjonale kultur, ville vervet som VP S&C i ELSA Norge være en motiverende og meningsfylt
verv. Jeg ønsker derfor å søke som VP S&C i ELSA Norge, hvor jeg har et sterkt ønske om å få bidra til
både det spennende arbeidet og ikke minst det sosiale samarbeidet.
Høsten 2020 tok jeg over vervet som VP Social i ELSA Oslo. Som VP Social har mitt arbeid først og
fremst vært å tilrettelegge en god velkomst for de internasjonale studentene, herunder Buddy Week.
Dette ble utført digitalt, men viste seg å være en suksess da mange faktisk fikk gode venner som har
holdt gjennom semesteret. Videre har vi i ELSA holdt en tett dialog med de internasjonale studentene
gjennom semesteret, blant annet arrangert turer, hjulpet med spørsmål, invitert til vafler, holdt de
oppdatert på COVID-info, og selvfølgelig informert om viktig norsk kultur til riktige tider (f.eks.
hvordan nordmenn «feirer» påske). Planleggingen av Buddy Week høsten 2021 er allerede i full gang,
slik at neste gruppe får en god og oversiktlig overgang.
Videre startet også mitt verv i en periode det var lite smitte, og få restriksjoner. Det ble derfor arrangert
kick-off med ELSA Oslo, samt medarbeider kick-off på starten av semesteret. Dette ble viktige
arrangement, da det var viktig å bli kjent så fort som mulig for å få til god kommunikasjon og
samarbeid i senere tid – spesielt da Oslo var på vei mot nedstengning igjen. Resten av semesteret har
derimot vært svært stille, grunnet COVID. All tid og ressurser ble derimot brukt til å skape en god
digital Buddy Week våren 2021.
Bakgrunn:
Da jeg først søkte til ELSA Oslo, søkte jeg både til stillingen som VP Social og VP S&C, hvor det
sistnevnte vervet var det mest ønskelige. Vervet var derimot allerede satt, men jeg var heldig å få en
plass i styret likevel. Jeg har alltid vært interessert å jobbe mer internasjonalt, og jeg er ekstremt glad i å
møte nye mennesker fra ulike steder i verden. Selv har jeg også alltid vært ute etter å dra på utveksling/
reiser/turer der jeg har kunnet.
Som 13-åring flyttet min familie til Italia, hvor jeg gikk på italiensk ungdomsskole. Der fullførte jeg
ungdomsskolen før jeg startet på Nadderud videregående. Under oppholdet i Italia lærte jeg meg
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italiensk, og fikk venner for livet. Etter å ha fått oppleve en ny kultur, et nytt språk og nye mennesker
ønsket jeg å fortsette å «reise». Jeg tok som følge mitt 2. år på videregående i USA (Alabama), hvor jeg
fikk gode venner og bedre engelskferdigheter. Som følge av opplevelsene jeg har fått via reise og
utveksling har lysten etter mer bare blitt mye større, og som styremedlem i ELSA vil det internasjonale
miljøet være en stor bonus.
Mine interesser i verdenspolitikken, miljøet, teknologi og verdensøkonomi har også økt som følge av
mine opphold i utlandet og videre gitt meg en bredere perspektiv på livet generelt. Jeg føler derfor at
stillingen som S&C vil kunne være en perfekt mulighet til å lære enda mer, men også få brukt min
kunnskap til noe bra. Som VP S&C vil jeg være en god samarbeidspartner som jobber motivert og
fokusert, i tillegg til å være en god sosial person med på mye gøy morro!
Jeg håper min søknad er av interesse for ELSA Norge, og jeg takker på forhånd for at dere tok dere tid
meg. Håper på positiv respons.
Med vennlig hilsen,
Victoria Bratli
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