
Generalforsamling
ELSA Bergen

2. november 2021



Møte start: 16:47

Antall stemmeberettigede ved møtestart: 12

Til stede ved møtestart:

Emilie Haugo, Madeleine Holter, Vilde P. Fiskerstrand, Emilie Franssen, Astrid M. Schjetne,
Marie Jordheim, Marthe Edvardsen, Martine Melfald, Victor Botnevik, Celine Kyrkjeby, ,
Mari-Marte Andal, Maya Johre Andreassen

1. Valg av ordstyrer

Madeleine Holter nominerer Emilie Haugo til ordstyrer. Aksepter av nominasjon.

Negativ votering

Mot: x
Avholden: x

Emilie Haugo velges til ordstyrer.

1. Valg av referent

Emilie Haugo nominerer Madeleine Holter til referent. Aksept av nominasjon.

Mot: x
Avholden: x

Madeleine Holter velges til referent.

2. Godkjenning av innkalling, side 1

Mot : x
Avholden: x

Innkalling godkjent

3. Godkjenning av dagsorden, side 2

Forslag om en legge til tellekorps:



begrunnelse :

For : 12
Mot : 0
Avholden : 0

Nominerer Astrid Schjetne og Maria Jodheim

Aksept av nominasjonen.

De er valgt til tellekorps på ELSA Bergens GF H21

4. Godkjenning av protokoll fra forrige generalforsamling, 19. mai 2021, side 3

Vedtatt

5. Orientering fra styremedlemmene. Fremlegging av semesterrapporter.
a) President, side 4
b) Secretary General, side 6
c) Treasurer, side 7
d) VP Marketing, side 9
e) VP AA, side 10
f) VP S&C, side 11
g) VP STEP, side 12
h) VP ALD, side 14
i) VP Social, side 15

Ingen innvendinger. Neste pkt.

6. Økonomi, side 17
a. Godkjenning av regnskap 2019/2020 med revisjonsrapport

Vilde går igjennom regnskapet for i fjor
- Var litt over budsjettert på inntekter, på rundt 400 000 kr. Hadde mye mindre utgifter i

fjor, og gikk dermed i overskudd. Penger ble i fjor brukt mye på det faglige, i form av
PK, forhandlingskonkurransen og legal english.

Dette må godkjennes.
Pengebehandler anbefaler i rapport å godkjenne.

Avstemming
Mot: x
Avholden : x

Enstemmig vedtatt .
b. Orientering om foreløpig regnskap 2020/2021

Vilde
- Hittil er inntekter i henhold til budsjettert. Noe mindre fra ALD, som følge av at det



ALD gikk digitalt i fjor.

- Hittil brukt 66 000 i år, hovedkostnader har her vært LM i Tromsø.
- Venter på faktura fra PK og manuduksjon

7. Endringsforslag, side 18
a. Eventuelle vedtektsendringer, side 18

ELSA Bergens vedtekter

1. Reelle endringer

Innsender: Styret

Nr. 1-1 Innføre Vice President for Human Rights og legge dette til i § 14 bokstav h).

Begrunnelse:
De siste årene har vi sett en økt interesse for Human Rights både her på fakultetet, men også i
resten av verden. International Board har også uttrykt et ønske om at lokalgruppene i ELSA skal
øke satsingen på Human Rights.

I fjor vedtok ELSA Bergen å opprette en Director for Human Rights, som skulle være under
Seminars and Conferences. Dette var for å undersøke om en slik stilling var hensiktsmessig, og
om det forelå tilstrekkelige arbeidsoppgaver. I høst har vi sett at det har vært enorm interesse for
denne gruppen, med over 30 søkere på 9 stillinger. Styret ser det dermed som hensiktsmessig at
vi oppretter et nytt styremedlem, kalt VP Human Rights, som skal jobbe med større
menneskerettighetsprosjekter.

Ved å ha en egen Vice President for Human Rights vil det være lettere å kunne opprette flere
undergrupper under denne. Da vil vi også kunne ansette flere studenter i denne gruppen, slik at
enda flere studenter ved Det Juridiske Fakultet kan få utforske og jobbe med
menneskerettigheter. I tillegg vil en opprettelse av VP Human Rights minske arbeidsmengden for
VP S&C som har den største undergruppen i ELSA. Da vil VP S&C i større grad kunne
konsentrere seg om de andre gruppene.

VP Human Rights står i relativt stor grad fritt til å forme vervet som vedkommende ser det
hensiktsmessig. Det overordnede målet er å øke studentenes bevissthet og engasjement om
menneskerettigheter, ved blant annet opprette og støtte kampanjer som belyser viktige
menneskerettighetstemaer. Et langsiktig mål vil være å opprette flere directors under VP Human
Rights, som hver har ansvar for ansvarsområder VP Human Rights, i samråd med resten av
styret, finner hensiktsmessig.

2. Formelle endringer



Nr. 2-1: Endre navn på “ Vice President for Student Trainee Exchange Program” til “
Vice President for Professional Development”

Innsender: Styret

§ 14 Styret
Styret har ansvar for den daglige driften av ELSA Bergen mellom
generalforsamlingene. Styret skal bestå av:
a) President
b) Secretary General (generalsekretær)
c) Treasurer (økonomiansvarlig)
d) Vice President for Marketing (VP Marketing)
e) Vice President for Academic Activities (VP AA)
f) Vice President for Seminar & Conferences (VP S&C)
g) Vice President for Student Trainee Exchange Programme (VP STEP)
g.) Vice President for Professional Development (VP PD)
h) Vice President for ALD (VP ALD)
i) Vice President for Social (VP Social)

Begrunnelse: IB og ELSA Norge har skiftet navn på vervet. Det gir bedre sammenheng
om vi i Bergen også skifter det i våre vedtekter. Denne begrunnelse vil være lik i alle
tilfeller der STEP nevnes og endres.

Nr. 2-2 : Endre inndelingstrukturen til bestemmelsene i ELSA Bergens vedtekter.

Alle bestemmelsene i vedtektene vil starte med kapittelnummer - pragrafnummer.
Eksempelvis vil første bestemmelse i kapittel 1 hete “§ 1-1 navn og formål”.

Begrunnelse: Forslaget er gitt da vi mener det er mer ryddig og gir bedre sammenheng
mellom bestemmelsene. En slik inndeling harmonerer i tillegg med inndelingsstrukturen i
arbeidsreglene til ELSA Bergen.

Nr. 2-3  Alle bestemmelser etter ny bokstav h) i § 14 forskyves med én bokstav.

Innebærer at tidligere bokstav h) blir ny bokstav i), tidligere bokstav i) blir ny bokstav j), osv.

Begrunnelse:
Fordi Vice President for Human Rights blir en ny bokstav h), må alt etter dette i bestemmelsen
forskyves med én bokstav.

Avtsemming:

For : 12
Mot : x
Avholden : x



Enstemmig vedtatt

Nr. 2-1: Endre navn på “ Vice President for Student Trainee Exchange Program” til “
Vice President for Professional Development”

Innsender: Styret

§ 14 Styret
Styret har ansvar for den daglige driften av ELSA Bergen mellom
generalforsamlingene. Styret skal bestå av:
a) President
b) Secretary General (generalsekretær)
c) Treasurer (økonomiansvarlig)
d) Vice President for Marketing (VP Marketing)
e) Vice President for Academic Activities (VP AA)
f) Vice President for Seminar & Conferences (VP S&C)
g) Vice President for Student Trainee Exchange Programme (VP STEP)
g.) Vice President for Professional Development (VP PD)
h) Vice President for ALD (VP ALD)
i) Vice President for Social (VP Social)

Begrunnelse: IB og ELSA Norge har skiftet navn på vervet. Det gir bedre sammenheng
om vi i Bergen også skifter det i våre vedtekter. Denne begrunnelse vil være lik i alle
tilfeller der STEP nevnes og endres.

Mot: x
Avholden: x

Enstemmig vedtatt.
Nr. 2-2 : Endre inndelingstrukturen til bestemmelsene i ELSA Bergens vedtekter.

Alle bestemmelsene i vedtektene vil starte med kapittelnummer - pragrafnummer.
Eksempelvis vil første bestemmelse i kapittel 1 hete “§ 1-1 navn og formål”.

Begrunnelse: Forslaget er gitt da vi mener det er mer ryddig og gir bedre sammenheng
mellom bestemmelsene. En slik inndeling harmonerer i tillegg med inndelingsstrukturen i
arbeidsreglene til ELSA Bergen.

Mot: x
Avholden: x

Enstemmig vedtatt

Nr. 2-3  Alle bestemmelser etter ny bokstav h) i § 14 forskyves med én bokstav.



Innebærer at tidligere bokstav h) blir ny bokstav i), tidligere bokstav i) blir ny bokstav j), osv.

Begrunnelse:
Fordi Vice President for Human Rights blir en ny bokstav h), må alt etter dette i bestemmelsen
forskyves med én bokstav.

Mot: x
Avholden: x

Enstemmig vedtatt.

a) Eventuelle endringer av arbeidsreglene , side 20

Pkt 1- 3

Mot : 0
Avholden: 0

Enstemmig vedtatt.

Pkt. 1-4
Mot : 0
Avholden: 0

Enstemmig vedtatt.

Pkt. 1-5

Mot : 0
Avholden: 0

Enstemmig vedtatt.

Pkt. 1-6

Mot : 0
Avholden: 0

Enstemmig vedtatt.

Formelle endringer i arbeidsreglene

Pkt. 2- 1

Mot : 0
Avholden: 0



Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2-2
Mot : 0
Avholden: 0

Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2-3

Mot : 0
Avholden: 0

Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2-4

Mot : 0
Avholden: 0

Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2-5

Mot : x
Avholden: x

Enstemmig vedtatt.

pkt  2-6

Mot : x
Avholden: x

Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2-7

Mot : x
Avholden: x

Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2-8

Mot : x
Avholden: x

Enstemmig vedtatt.

b) Eventuelle endringer i reglement for Prosedyrekonkurransen, side 23



Reelle endringer

Pkt. 1-1

Mot : x
Avholden: x

Enstemmig vedtatt.

9. Valg av VP ALD, side 24

Kandidat : Mari-Marte Olsen Andal
Spørsmål

Vilde
- Har du noen konkrete planer ?

Mari-Marte
- Ja, jeg ønsker å benytte ressursene fra fakultetet best mulig

For: 11
Avholden: x

Mari- Marte Olsen Andal velges inn til VP ALD for styret 2022/23.

10. Valg av VP Human Rights , side 26

Martine er director for HR og opprettet gruppen i fjor. Det skal opprettes fire nye
director-stillinger. Største arbeidsområde blir å lage en innsamlingsaksjon. Vi har lyst til
å finne et litt jurdisk rettet tema å støtte, dette krever en god del research.

Vi skal også lage et prosjekt med Rafto-stiftelsen ( rafto X Elsa)

Vi skal ha samarbied med Injuria. Skal snakke om gruppen og ELSA-day i første innlegg

Spørsmål:

Vilde
- Kan du fortelle om de to siste prosjektene

Martine
- Ja, blant annet å skrive artiker på menneskerettighetsområder. Kunne også hatt en

podcast om menneskerettighetsbrudd som man ikke hører så mye om. Dette
krever mye resarch og mye folk men

- Vi skal også ha et a la seminar- og aktuelt- gruppe
- Vi kommer til å trenge en god del mennesker, dette kan føre til at HR blir et av de

større arbeidsområdene til ELSA på lang sikt.



Avstemming

For: 12
Mot : x
Avholden: x

Martine er valgt inn som VP HR

Martine trer inn i styret etter jul.

11. Eventuelt, side 28

Emilie Franssen
- Hva gjør vi med ELSA day og Human rights? Bør dette endres

Emilie H.

Påminnelser fra Emilie H
- Finale i PK er 19. November, håper på å se mange der .
- Det er julebord 25. november .

Martine
- 24. November er ELSA-day. Kommer til å stå ute på stands,ha lunjsforedrag med Søvig

om barns rettigheter og barnevernovertakelser. Får vinner av rettssikkerhetsprisen som
skal holde foredrag om kvinners rettigheter i fengsel. På kvelden blir det quiz på straffbar

Emilie F.
- På fredag skal vi ha et arrangement for å presentere de internasjonale mulighetene i

ELSA

Gf  avsluttets kl. 17:27


