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Innkalling til generalforsamling i ELSA Bergen
Publisert tirsdag 25. oktober

Det innkalles herved til høstens generalforsamling i ELSA Bergen.

Generalforsamlingen avholdes tirsdag den 15. november klokken 16:15 i
seminarrom 2 på Det juridiske fakultet, UiB.

Alle semesterregistrerte studenter ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk
medlemmer av ELSA Bergen og har dermed stemme-, tale- og forslagsrett på
generalforsamlingen.

Sakspapirer blir publisert på MittUiB UiB og ELSA Bergens nettsider senest en uke
før generalforsamlingen. Kontakt generalsekretær Victor Botnevik på
secgen.bergen@no.elsa.org dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt på mail.

Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to
uker før arrangementet. Disse sendes til secgen.bergen@no.elsa.org innen mandag
1. november kl. 16:00.

Organisasjonens vedtekter er tilgjengelig på ELSA Bergen sine nettsider og på
ELSAs side på MittUiB under “filer”.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke.
Generalforsamlingen er en fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og
hva slags aktiviteter vi tilbyr.

Vel møtt!

Hilsen

Åshild, Victor, Marianne, Maria, Emma, Mari-Marte, Synne, Herman, Vilde, Diana

Styret i ELSA Bergen 2022/2023
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Dagsorden
1. Valg av ordstyrer

2. Valg av referent

3. Valg av tellekorps

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden, side 2 og 3

5. Godkjenning av protokoll fra forrige generalforsamling, side 4 (vedlegg 1)

6. Orientering fra styremedlemmene. Fremlegging av semesterrapporter, side 4

a. President Åshild Wiik Seierstad, side 5

b. General Secretary Victor Botnevik, side 6

c. Treasurer Marianne Müller, side 7

d. Vice President (VP) for Marketing, Maria Endresen Stornes, side 8

e. VP for Academic Activities, Synne Kristine Mork, side 9

f. VP for Seminar and Conferences, Emma Natvig Backe, side 10

g. VP for Professional, Development Diana Zeqa, side 11

h. VP for Human Rights, Herman Sjåvåg, side 12

i. VP for Arbeidslivsdagene, Mari-Marte Olsen Andal, side 14

j. VP for Social, Vilde Vatn, side 16

7. Gjennomgang av ELSA Bergens økonomi v/Marianne Müller, side 17

a. Godkjenning av regnskap for studieåret 2021/2022 (vedlegg 2)

b. Orientering om foreløpig budsjett og regnskap for studieåret 2022/2023

(vedlegg 3)

c. Godkjenning av foreløpig budsjett og regnskap for studieåret 2022/2023

8. Gjennomgang av budsjett og regnskap for LM H22 v/Victor Botnevik, side 18

a. Gjennomgang av budsjett og regnskap for LM H22 (vedlegg 4)

b. Godkjenning av budsjett og regnskap for LM H22

9. Forslag til vedtak, side 19

a. Forslag om økt støtte til Studietur v/Emma Natvig Backe, side 19

b. Forslag om endring av ELSA Bergens arbeidsregler § 2-2 om Directors v/Herman

Sjåvåg, side 20

c. Forslag om å dele Go International-fondet med Professional Development

v/Emma Natvig Backe og Diana Zeqa, side 21

10. Valg av VP ALD for perioden 2023/2024 (vedlegg 5)

11. Eventuelt, side 23
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5. Godkjenning av protokoll fra forrige

generalforsamling, holdt 30. mai 2022
Protokoll fra forrige generalforsamling ligger som vedlegg (vedlegg 1)
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6. Orientering fra ELSA Bergens styremedlemmer
6.a) President Åshild Wiik Seierstad
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6.b) Secretary General, Victor Botnevik

Kjære generalforsamling!

Dette semesteret har vært svært innholdsrikt for generalsekretariatet. Mest sentralt har vært 
planlegging og gjennomføring av ELSAs landsmøte i helgen 30. oktober til 2. november, der vi 
fikk besøk av våre søstergrupper i Tromsø og Oslo, samt Landsstyret. Det var en braksuksess, og 
ELSA Bergen har satt listen høyt for kommende LM i Tromsø. Det kunne likevel ikke la seg 
gjennomføre uten den fortreffelige gjengen i arrangementskomiteen (OC), som bestod av 
styremedlemmer fra det gamle ELSA-styret. Jeg personlig og ELSA Bergen skylder dem en stor 
takk for deres arbeid.

Alt er likevel ikke bare en dans på roser - verken i livet eller på ELSA-kontoret. Høstens store 
utfordring har vært ELSAs nettside, som lenge har bydd på tekniske problemer. I skrivende 
stund er et firma blitt koblet på for å ordne den, og vi venter at de største problemene vil være 
løst innen kort tid.

Ellers nærmer semesteret seg slutt for denne gang og eksamensspøkelset lusker i gangene på 
Dragefjellet skole. Med det vil jeg takke for et produktivt og godt semester, og gleder meg veldig 
til å påbegynne arbeidet som venter på andre siden av nyttår.

Juridisk hilsen

Victor Botnevik
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6.c) Treasurer, Marianne Müller

I høst har jeg som økonomiansvarlig hovedsakelig ført løpende regnskap, foretatt jevnlige 

avstemminger av ELSA-kontoen og regnskapet, gjort tilbakebetalinger for utlegg, betalt fakturaer 

på vegne av ELSA Bergen, fakturert sponsorer og samarbeidspartnere i tråd med ELSA Bergens 

avtaler med disse, søkt om og innhentet økonomisk støtte fra fakultetet, innhentet revisors 

beretning og godkjenning for regnskapsåret 21/22, og bistått det øvrige styret når de har hatt 

økonomirelaterte spørsmål. Videre har jeg også innhentet budsjetter fra de andre 

styremedlemmene.

I høst har ELSA Bergen fulgt budsjettet, med noen revisjoner av budsjettposten for høstens 

Landsmøtet ved ekstraordinært GF.  Innhenting av støtte, spons og andeler fra henholdsvis 

fakultetet, ELSA Bergens sponsorer og samarbeidspartner ALD har gått knirkefritt. Fra ALD 

fikk vi imidlertid litt mindre enn det som ble antatt i vedtatt budsjett.

Utover dette har det kommet noen fakturaer i sammenheng med jusfestivalen Dragedagen, som 

ble arrangert forrige styreperiode. En var ikke forutsett, en var forventet. Vi har også betalt 

medlemsavgift fra ELSA Norway som ikke ble fakturert for forrige styreperiode, slik at det påløp 

noen uforutsette utgifter her. Disse utgiftene går ikke på bekostning av årets budsjett. Det kom 

også en uforutsett utgift når ELSA Norge har måttet fornye nettsiden sin, men her har vi dekket 

for utgiftene med overskudd fra genserspons.

Planen videre er å fortsette å ha god oversikt over ELSA Bergens økonomi, og jobbe 

fortløpende med de økonomirelaterte oppgavene vervet medfører.
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6.d) VP for Marketing, Maria Endresen Stornes

Marketing har denne høsten hatt take-over for Det juridiske fakultets “uibjuss”-konto på 

Instagram, og dermed fått promotere ELSA Bergens aktiviteter gjennom fakultetets egen kanal. 

Videre er det kommet en rekke nye vervholdere i avdelingen, som vil bidra med å øke 

kreativiteten og produksjonen hos avdelingen.
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6.e) VP for Academic Activities, Synne Kristine Mork

Tradisjonen tro arrangerer AA også denne høsten den årlige Prosedyrekonkurransen. 

Forberedelsene og den foreløpige gjennomføringen har vært vellykket. Arrangementet er 

anerkjent på fakultetet, og gjennom god markedsføring har mange studenter vist interesse for 

både å delta og å være publikum.

I forbindelse med konkurransen ble det også avholdt et prosedyrekurs ledet av en innhentet 

advokat i CMS Kluge. Konkurransedeltakerne og alle andre interesserte studenter på fakultetet 

fikk en grunnleggende innføring i kunsten å prosedere.

Innen semesterets slutt vil forberedelsene til vårsemesterets Forhandlingskonkurranse smått 

begynne. Inntil da gjenstår det å gjennomføre en spennende finale i Prosedyrekonkurransen.
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6.f) VP for Seminar and Conferences, Emma Natvig Backe

Vi har nå fått på plass totalt 13 personer til vervene under Seminars and Conferences (S&C). Vi 
har vedtatt litt omstrukturering av S&C gruppene før utlysing av verv, der Legal English har blitt 
overført til PD og vi har slått sammen stor og liten studietur til en stor studietur som blir holdt 
på vårsemesteret, i tillegg til å minske Seminar og Aktuelt gruppen. Det har ført til at vi i år kun 
har utlyst 13 verv under S&C i kontrast til de 31 vervene som ble utlyst høsten 2021.

Seminar og aktuelt gruppen har nå blitt ferdigstilt, og vi er i gang med å ha transitions med plan 
om å ha vårt første møte i løpet av de neste to ukene. Planen er å sette i gang med å kontakte

diverse advokatfirmaer for å forsøke å få til en samarbeidsavtale, ettersom Seminar og Aktuelt 
gruppen i år står uten særsponsor. Vi har også allerede vært i kontakt med jussformidlingen, og 
avtalt å ha et foredrag om diskrimineringsrett dette semester.

Som nevnt over er liten og stor studietur blitt slått sammen til en tur som vil holdes på 
vårsemesteret. Vi har dermed utlyst færre verv, der planen er at hver vervholder får sitt 
hovedansvarsområde innenfor planleggingen, med flytende samarbeid. Hovedfokuset fremover 
vil være å bestemme reisedestinasjon, datoer og antall plasser på turen.

Vi har også fått ny Director for Go International. Ettersom ny delegation mulighet åpner 
allerede i september er planen å få startet promoteringen så fort som mulig, med transition i 
starten av neste uke. Promoteringen vil først og fremst foregå digitalt, men vi har også gode 
erfaringer med stands og infomøter, og planlegger å fortsette med disse tiltakene også i år.
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6.g) VP for Professional Development, Diana Zeqa

Vi har nå fått plass totalt fem personer til vervene under Professional Development. Det er færre 
en det som ble utlyst, men i forhold til arbeidsoppgavene så ser det ut til at det holder foreløpig. 
Det vil bli utlyst et verv til som director for Job Hunting, da vi kun har en vervholder til denne 
oppgaven. Utenom det så faller legal english kurset under PD i år, og her har vi fått plass en 
director som skal hjelpe VP å arrangere kurset.

Nå som alle vervholderne er på plass vil det løpende bli holdt transitions slik at vi kan komme i 
gang med arbeidet som venter dette semesteret. Blant annet ønsker vi å komme i gang med job 
hunting prosessen  så raskt så mulig slik at vi kan sikre traineeships noe som har vært 
utfordrende de siste årene. Utenom det planlegger vi å holde stands og infomøter om 
mulighetene for traineeships i utlandet, særlig de som utlyses nå til høsten. I tillegg prøver vi å få 
gjennomført et skrivekurs med Sammen der studentene kan få veiledning i hvordan å skrive CV, 
søknader og motivasjonsbrev.

Når det gjelder Legal English vil dette bli avholdt til våren, og dermed vil planleggingsprosessen i 
stor grad skje etter jul når vi har mer informasjon om ulike eksamensdatoer osv.
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6.h) VP for Human Rights, Herman Sjåvåg

Human Rights-gruppen er relativt ny, men vi merker stort engagement rundt denne gruppen og 
hadde flest søkere til denne gruppen. Vi har per dags dato fire undergrupper; 
Arrangementsgruppen, Research-gruppen, samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen og 
samarbeidsgruppen med Mennesker i Limbo (MIL). Vi er også i forhandlinger med 
Juristforeningen i Bergen om et samarbeid om en innsamlingsaksjon her på fakultet, så det kan 
være vi lyser ut noen verv til denne gruppen når en avtale er på plass.

Arrangementsgruppen består av fire vervholdere, hvor det er en director og tre medarbeidere. 
Gruppen skal jobbe med å avholde foredrag, paneldebatt, workshops, kurs, o.l. innenfor 
menneskerettigheter. De har også ansvar for å arrangere den årlige ELSA Day som kommer i 
slutten av november. Vi ønsker også å få til å arrangere en tur for studentene til Oslo og besøke 
viktige menneskerettighetsinstitusjoner som vi ikke har i Bergen. For eksempel ser vi for oss å 
prøve å ta en tur innom NIM (Norges institutt for menneskerettigheter), UD, Høyesterett, Redd 
Barna, Amnesty sitt hovedkontor, osv. Oslo-turen er litt mer usikkerhet bak om det blir, men det 
er et ønske om å få det til i løpet av skoleåret.

Research-gruppen består også av fire vervholdere, hvor det er en director og tre medarbeidere. 
Gruppen skal skrive dybdeartikler om viktige menneskerettighetstemaer, og gjerne innenfor det 
som er årets menneskerettighetstema i ELSA. Det er videre et ønske om at gruppen særlig skal 
forsøke å belyse menneskerettighetsbrudd man ikke hører så mye om i media- både i Norge og 
globalt. Vi lyste ut verv til denne gruppen som skulle ha ansvar for pod-cast, men vi fikk 
dessverre ingen søkere til dette, men om gruppen ønsker å prøve seg på å lage en pod-cast 
episode, så er det ingenting som er i veien for dette.

Samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen har like mange vervholdere som de to oppnevnt 
gruppene, hvor det er en director og tre medarbeidere. Det ble inngått intensjonsavtale mellom 
Raftostiftelsen og ELSA Bergen våren 2022, og i år skal arrangeres et helt nytt, årlig 
Raftoforedrag på jussen i forbindelse med det aktuelle årets Raftopris-mottaker. I tillegg ønsker 
vi å tilby undervisning i menneskerettigheter for jusstudenter på Raftohuset. Etter som denne 
gruppen på lik linje med resten av Human Rights er ny, vil det være rom for å komme med nye 
ideer til hvordan et fremtidig samarbeid skal se ut.

Tilslutt har vi den helt nye samarbeidsgruppen med Mennesker i Limbo. Denne gruppen hadde 
flest søkere, så vi økte antallet i gruppen fra tre til fem. Det er en leder (ettersom “director” ikke 
er formelt vedtatt på GF), og fire medarbeidere. Mennesker i Limbo som er en organisasjon i 
Bergen som jobber generelt for flyktningers rettigheter. De hadde et stort behov for juridisk 
bistand fra oss. Tanken var derfor å opprette en gruppe som gir juridisk veiledning til Mennesker 
i Limbo, men ettersom det kreves en del for å kunne opprette en fri rettshjelp-gruppe, skal 
gruppen hjelpe til med det de har kunnskap og mulighet til.
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I denne gruppen er det derfor planlagt at de bistå arbeidet MIL gjør i Bergen for flyktninger. Det
kan inkludere å kartlegge rettstilstanden i prinsipielle saker innenfor utlendingsrett. I tillegg vil
gruppen bli satt i direkte kontakt med flyktninger og hjelpe dem med å klargjøre hva slags type
dokumentasjon de mangler og hvordan de kan gå frem for å skaffe den. MIL jobber også med
papirløse migranter, både voksne og barn, og samarbeidsgruppen skal hjelpe til med å kjempe
for å bedre papirløses rettigheter i Norge. Vi tenker at de kan for eksempel avholde foredrag med
papirløse migranter på fakultetet. Arbeidet vil også bestå i å hjelpe til å arrangere
Menneskerettighetskonferansen som er planlagt avholdt i Bergen våren 2023.
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6.i) VP for Arbeidslivsdagene (ALD), Mari-Marte Olsen Andal

Kjære Generalforsamling,

Etter to år med digital gjennomføring, kan vi arrangere Arbeidslivsdagene fysisk igjen. Vi er godt 
i gang med planleggingen og jobber for å skape et arrangement som det er lav terskel å møte på. 
Dette mener vi er spesielt viktig ettersom det kun er et fåtall av studentene som har deltatt på 
fysisk ALD tidligere. I forlengelsen av dette tar vi sikte på å renovere arrangementet i noen grad 
både når det kommer til selve messedagen og kveldsarrangementet i etterkant. Dette har medført 
betydelig merarbeid, men noe vi tar sikte på at danner grunnlaget for utviklingen av 
arrangementet de kommende årene.

Formålet med dagene er jo å gi studentene på fakultetet et innblikk i arbeidslivet slik at de kan se 
hvilke muligheter de etter endt utdanning. Derfor kommer aktørene hit for å møte studentene. 
Ettersom det er søknadsprosesser underveis og store bedrifter som deltar, må vi gjennomføre 
noen tiltak for å redusere karakterpresset. Dette har fakultetet fokusert mer på, og noe vi i styret 
mener er viktig å bidra til.

Som et tiltak mot karakterpress har vi videreført fokuset på frivillige og internasjonale aktører. I 
likhet med i fjor har vi forsøkt å kontakte en del, men responsen har ikke vært like god som 
ønsket. Det er derfor fremdeles mulighet til å komme med innspill. Med det sagt er det påmeldt 
mange spennende og ulike aktører som vi mener viser mangfoldet i arbeidslivet.

Videre gis aktørene begrensninger for reklamering under dagene. Dette er slik at skille mellom de 
større og de mindre aktørene ikke blir like synlig for studentene. Vi ønsker at alle aktørene skal 
virke like fristende å gå til under dagene. Det er ikke tillatt med store reklamevegger eller mer 
enn fem representanter på stand samtidig per organisasjon/bedrift. I tillegg blir intervjuene 
avholdt utenfor universitetets lokaler, noe vi tror kan være avgjørende for å minske presset.

I forlengelsen av dette tilbyr vi i år aktørene servicetjenester. Med dette gis alle aktører mulighet 
til å tilby boller, iskaffe og diverse annen snacks på sin stand. Erfaringsmessig er dette alltid 
populært, og noe vi håper kan bidra ytterligere til at alle bedrifter/organisasjoner blir oppsøkt i 
like stor grad.

Det at vi får lov til å arrangere Arbeidslivsdagene på fakultetet, er noe vi gleder oss stort over. Vi 
har sluppet å ta stilling til alternative muligheter, og vi har ikke måttet planlegge digital løsning 
slik som foregående år.

Ordningen med digital søknadsprosess gjennom CVideo har fungert i alle år. I fjor ble det 
inngått en flerårig avtale med selskapet, som sørger for at prisene ikke blir for høy.
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Vi skal fortsette med å holde bedriftspresentasjoner og andre foredrag både før og under
messedagene. Bedriftspresentasjonene og foredragene vil avholdes uken i forkant av
messedagene. Vi håper på et godt oppmøte siden vi vil tilby mat, har booket svært spennende
foredragsholdere og vil avholde presentasjonene fysisk.

Vi kommer til å videreføre tjenesten med temapresentasjon under dagene. Ettersom dette er en
tjeneste aktørene betaler for er det viktig at de mottar interesse. Dette er noe vi skal forsøke etter
beste evne, gjennom god markedsføring.

Vi tilbyr flere tilleggstjenester bedriftene kan betale for, og vi har nå gjort det mulig for dem å
betale for utlysning av stilling gjennom CVideo selv om de ikke deltar på dagene. Dette håper vi
kan synliggjøre aktører som ikke har anledning til å delta på messedagene.

Vi har kontaktet mange aktører; internasjonale, offentlige, frivillige og private. Vi merker at det er
god respons fra de private og mange av de offentlige, men at det er vanskelig å komme i kontakt
med frivillige og særlig internasjonale aktører.

Nylig innstilte vi nytt styre til ALD 2024. Vi ble veldig imponert under intervjuene og er sikre på
at de vil klare å gjennomføre et ALD i 2024 med et innslag av enda flere internasjonale aktører.

Påmeldingen er åpnet, og stenger 7. november. Det er i skrivende stund 90 påmeldte aktører til
ALD 2023- dette er rekord og noe som vi er svært fornøyde med!

Under messedagene er vi avhengig av å ha verter som kan hjelpe bedriftene før og under dagene.
Basert på antallet påmeldte aktører har vi bestemt oss for å ha 50 verter. Dette er et sosialt
opplegg som kanskje egner seg best for studenter på første og andre studieår.

Vennlig hilsen Mari-Marte Olsen Andal
nestleder i ALD og VP ALD
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6.j) VP for Social, Vilde Vatn

ELSA Bergen er opptatt av å være en sosial og inkluderende arena. Det viktig for oss at folk kan 

bli kjent på tvers av undergrupper og at ELSA kan være en arena der folk blir kjent på tvers av 

hvilke kull de går. Nå som korona er over, lar det seg endelig gjøre å arrangere fysiske møter 

igjen. Det er dermed ingen begrensninger når det kommer til sosiale-sammenkomster.

Høstens fadderuke for internasjonale studenter på fakultetet er allerede gjennomført, som var en 

braksuksess. Det var stor deltakelse og vi fikk masse positive tilbakemeldinger i etterkant. Vi har 

som mål å arrangere ytterlige sammenkomster for utvekslingsstudenter gjennom hele året, noe vi 

føler at vi allerede er godt i gang med. Det har også blitt arrangert andre sosiale-arrangementer 

for utvekslingsstudentene. For noen uker siden tok vi med utvekslingsstudentene med på skøyter 

i Bergenshallen. Det var godt oppmøte og vi fikk mange gode tilbakemeldinger i etterkant fra de 

som deltok. Før skoleåret er ferdig ønsker vi å få til en form for avlsutningsfest for 

utvekslingsstudentene.

Videre har det blitt arrangert interne vors på tvers av alle undergruppene. Og vi har et mål om å 

også få til andre interne arrangementer på tvers av ELSA Bergen. Det vil snart blant annet bli 

avholdt julebord som vi har jobbet med i en god periode nå.
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7. Gjennomgang av ELSAs Bergens økonomi

7.a) Godkjenning av regnskap for studieåret 2021/2022 (vedlegg 2)

Forslag til vedtak:
Regnskap for studieåret 2021/2022 godkjennes

7.b) Orientering om foreløpig budsjett og regnskap for studieåret 2022/2023 (vedlegg 3)

7.c) Godkjenning av foreløpig budsjett og regnskap for studieåret 2022/2023
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8. Gjennomgang av økonomi for LM H22 v/Victor

Botnevik
8.a) Gjennomgang av budsjett og regnskap for LM H22 (vedlegg 4)

8.b) Godkjenning av budsjett og regnskap for LM H22
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9. Forslag til vedtak
9.a) Forslag til økt økonomisk støtte for Studietur-gruppen v/Emma Natvig Backe

ELSA Bergen v/generalforsamling
Magnus Lagabøtes plass 1
5010 Bergen
Bergen, mandag 31. oktober

Søknad om ekstra midler til studietur 22-23

Jeg søker med dette ELSA Bergens generalforsamling om inntil kr. 50 000 i ekstra midler til
studieturen for studieåret 22-23.

Som dere vet har ELSA Bergen tidligere arrangert både stor og liten studietur, men disse er nå
slått sammen til én. Sett i lys av at det bare skal arrangeres én tur, og at det på grunn av covid-
19 ikke har vært gjennomført tur på flere år, ønsker vi å reise utenfor Europa eller til to steder
innad i Europa. For å gjøre studieturen attraktiv nok er det viktig at vi, dersom vi holder oss
innen Europa, kan tilby to spennende reisemål med godt faglig innhold. Studieturgruppen
vurderer reisemål som Buenos Aires, Paris, Brussel, Strasbourg, Lisboa, Madrid og Budapest.
Budsjettet er i utgangspunktet stramt. Med prisstigningen de siste par årene ser vi at det ikke
strekker til, spesielt for destinasjoner utenfor Europa. Både flybilletter og hotellopphold er
blitt mye dyrere. Som eksempel kan jeg nevne at fly tur-retur Buenos Aires kostet ca. 5000 kr.
i 2019, før pandemien. Nå ligger prisen på mellom 10 000 og 14 000 kr. Et annet eksempel er
fly tur-retur Paris, som kostet 1000 kr. i 2019, men nå koster mellom 2000-3000 kr. Altså har
prisene mer enn doblet seg. Tallene er hentet fra Norsk Flyprisindeks.
Basert på tilbud vi har funnet så langt, vil en tur til for eksempel Paris og Lisboa for så få som
15 deltakere med fly og syv overnattinger, gi en egenandel på mellom 5000 og 8000 kr. Dette
er en stor økonomisk investering for en student. Vi tror at den høye prisen vil virke
avskrekkende og hindre mange fra å delta på turen!
Vi søker derfor om inntil kr. 50 000 fra ELSA Bergens buffer. Ekstra midler vil bli brukt til å
redusere egenandelen for deltakerne og øke deltakerantallet. Å ha en lav egenandel vil i seg
selv gjøre turen attraktiv. Dessuten synes vi det er en viktig sosial målsetting å gi flest mulig
anledning til å delta! Pengene vil også bli brukt på å dekke lokaltransport og én bedre middag.
Jeg håper vi kan få til en løsning.
Vennlig hilsen

Mie Tveit
Director for Studietur, S&C
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9.b) Forslag om endring av ELSA Bergens arbeidsregler § 2-2 om Directors v/Herman

Sjåvåg

Kapittel 2: Ansvarsområder
§ 2-2 Directors
Directors er ansvarshavende som rapporterer direkte til ett styremedlem.
ELSA Bergen skal ha Director for prosedyrekonkurransen og Director
for forhandlingskonkurransen underlagt VP AA. ELSA Bergen skal ha Director for studieturer ,
Director for seminar- og aktueltgruppen og Director for Go International underlagt VP S&C.
ELSA Bergen skal ha Director for samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen , Director for
Arrangementsgruppen, og Director for Researchgruppen underlagt VP Human Rights.
ELSA Bergen skal ha Director for International Students underlagt VP Social. Styremedlemmet
Directoren er underlagt foreslår Directors. Styret må
godkjenne utnevnelsen av Directors ved formelt styrevedtak.

Endringsforslag:
§ 2-2 Directors
Directors er ansvarshavende som rapporterer direkte til ett styremedlem.
ELSA Bergen skal ha Director for prosedyrekonkurransen og Director
for forhandlingskonkurransen underlagt VP AA. ELSA Bergen skal ha Director for studieturer ,
Director for seminar- og aktueltgruppen og Director for Go International underlagt VP S&C.
ELSA Bergen skal ha Director for samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen , Director for
Arrangementsgruppen, Director for Researchgruppen og Director for samarbeidsgruppen med
Mennesker i Limbo underlagt VP Human Rights.
ELSA Bergen skal ha Director for International Students underlagt VP Social. Styremedlemmet
Directoren er underlagt foreslår Directors. Styret må
godkjenne utnevnelsen av Directors ved formelt styrevedtak.

Forklaring:
Samarbeidsgruppen med Mennesker i Limbo er en ny gruppe under VP HR, men som ennå ikke
er formelt godkjent i arbeidsreglene.
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9.c) Forslag om å dele Go International-fondet med Professional Development v/Emma

Natvig Backe og Diana Zeqa

Forslag til vedtak:
Go-International-fondet fordeles mellom Seminar & Conferences og Professional Development

Forklaring ved styremedlemmer Emma Natvig Backe og Diana Zeqa
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10. Valg av VP ALD for perioden 2023/2024
(vedlegg 5)
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11. Eventuelt
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Generalforsamling
ELSA Bergen

30. mai 2022



Til stede ved møtestart:

Emilie Haugo
Madeleine Holter
Vilde Prestnes Fiskerstrand
Marthe Kristine Edvardsen
Åshild Wiik Seierstad
Emilie Franssen
Christina Johansson
Martine Melfald
Ine Norwie
Astrid Scjetne
Maja Tronstad
Marianne Müller
Torjus Winding- Stavseth
Diana Zeqa
Celine Kirkeby
Pia Fjeldstad
Axel Wik Tønnesen
Ellen Edvarda Webester Munthe-Kaas
Mari-Marte Olsen Andal
Victor Botnevik
Marie Sandnes
Emma Natvig  Backe
Ylva Bredahl Kamfjord
Synne Kristine Mork
Johanne Liverud

25 stemmeberettiget

President åpner Generalforsamlingen kl. 16:27

1. Valg av ordstyrer

Madeleine Holter nominerer Emilie Haugo til ordstyrer.

Mot: x
Avholden: x



Resultatet: Emilie Haugo er valgt til ordstyrer.

2. Valg av referent

Emilie Haugo nominerer Madeleine Holter til referent.

Mot: x
Avholden: x

Resultat: Madeleine Holter er referent

3. Valg av tellekorps

Styret nominerer Marthe Kristine Edvardsen og Astrid Meringen Schjetne til tellekorps.

Akspterer nominasjonen

Mot: x
Avholden: x

Enstemmig vedtatt

4. Godkjenning av innkalling

Ble lagt ut 9.mai 2022. Ingen innvendinger

Mot: x
Avholden: x

5. Godkjenning av dagsorden

Mot: x
Avholden: x

Ingen innvendinger.



6. Godkjenning av protoll fra Generalforsamling høsten
2021

Ingen innvendinger.

7. Orientering fra styremedlemmer

8. Økonomi

Gjennomgang v/ treasurer Vilde Prestnes Fiskerstrand.

Gjør oppmerksom på at det kun er oppdatert til april. De viktigste postene er Landsmøte, go
international, reisestøtte og medlemsskap

Noen spørsmå til midlertidig regnskapl?

Ser bra ut.

Har ikke et revidert budsjettforslag.

Gjennomgang av budsjettforslag

Spørsmål til budsjettforslaget

Victor Botnevik
- Gratis revisor, hvordan kan det ha seg?

Vilde Fiskerstrand
- Hun har ikke lov til å ta

Torjus Winding- stavseth
- Er dette for neste år? For hele. Var det ikke 38500?

Vilde Fiskerstrand
- Ja

Martine Melfald
- Det skal være 28000 kr

Mot : x
Avholden : x

Valg av revisor



Styret foreslår Cecilie Wikborg Simonsen som revisor for 22/23

Mot : x
Avholden : x

Enstemmig vedtatt

9. Endringsforslag

a) Vedtekter

Ingen innsendte forslag

Reelle endringer

Opprinnelig

§ 2-2 Directors

Directors er ansvarshavende som rapporterer direkte til ett styremedlem.
ELSA Bergen skal ha Director for prosedyrekonkurransen og Director
for forhandlingskonkurransen underlagt VP AA. ELSA Bergen skal ha Director for studieturer ,
Director for seminar- og aktueltgruppen og Director for Go International underlagt VP S&C.
ELSA Bergen skal ha Director for International Students underlagt VP Social. Styremedlemmet
Directoren er underlagt foreslår Directors. Styret må
godkjenne utnevnelsen av Directors ved formelt styrevedtak.

Directors har møte- og talerett på styremøtene til ELSA Bergen på de sakene som
er relevante for Directorens arbeidsområdet. Det er ordstyrer som bestemmer når en sak er
relevant for Directorens arbeidsområde etter innspill fra Directoren.
Styremedlemmer kan ved behov utnevne Directors innenfor sitt ansvarsområde og
underlagt seg. Ved utnevnelsen av nye Directors må styremedlemmet utarbeide
arbeidsregler for ansvarsområdet. Arbeidsreglene må godkjennes av styret. Utnevnelsen av
Director må godkjennes av styret.

For :
Mot:
Avholden:

Resultat:
Endringforslag

Nr. 1-1

Directors er ansvarshavende som rapporterer direkte til ett styremedlem.
ELSA Bergen skal ha Director for prosedyrekonkurransen og Director
for forhandlingskonkurransen underlagt VP AA. ELSA Bergen skal ha Director for studieturer ,



Director for seminar- og aktueltgruppen og Director for Go International underlagt VP S&C.
ELSA Bergen skal ha Director for samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen , Director for
Arrangementsgruppen, og Director for Researchgruppen underlagt VP Human Rights. ELSA
Bergen skal ha Director for International Students underlagt VP Social. Styremedlemmet
Directoren er underlagt foreslår Directors. Styret må
godkjenne utnevnelsen av Directors ved formelt styrevedtak.

Directors har møte- og talerett på styremøtene til ELSA Bergen på de sakene som
er relevante for Directorens arbeidsområdet. Det er ordstyrer som bestemmer når en sak er
relevant for Directorens arbeidsområde etter innspill fra Directoren.
Styremedlemmer kan ved behov utnevne Directors innenfor sitt ansvarsområde og
underlagt seg. Ved utnevnelsen av nye Directors må styremedlemmet utarbeide
arbeidsregler for ansvarsområdet. Arbeidsreglene må godkjennes av styret. Utnevnelsen av
Director må godkjennes av styret.

Begrunnelse

I tråd med at Human Rights har blitt et eget ansvarsområde er det ønskelig med
director-stillinger på lik linje med de andre key areas.

For :
Mot: x
Avholden: x

Resultat:  enstemmig vedtatt

Opprinnelig

§ 10-1 Generelt

VP for Human Rights har hovedansvaret for ELSA Bergens menneskerettighetsarbeid.
VP Human Rights kan delegere arbeidet til ansvarlige i undergrupper, men har likevel det
overordnede ansvaret.
VP HR leder møtene i undergruppen Human Rights.

Endringsforslag

§ 10-1 Generelt

VP for Human Rights har hovedansvaret for ELSA Bergens menneskerettighetsarbeid.
VP Human Rights kan delegere arbeidet til ansvarlige i undergrupper, men har likevel det
overordnede ansvaret.
VP HR leder møtene i undergruppen Human Rights. (stryke)

Begrunnelse



Human Rights-gruppen har fått flere ulike undergrupper med egne undergruppeledere som
styrer sine respektive møter.

For :
Mot: x
Avholden: x

Resultat: enstemmig vedtatt

Nytt kapittel 19 - Director for samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen

§ 19-1 Samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen

Director for samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen har hovedansvaret for all aktivitet
knyttet til samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen. Directoren har overordnet ansvar for
å planlegge arrangementer og å gjennomføre dem sammen med resten av vervholderne i
gruppen. Det skal bl.a. arrangeres et årlig Rafto-foredrag på fakultetet i forbindelse med
Raftoprisutdelingen på høsten. Det skal også arrangeres undervisningsturer for
studentene på fakultetet til Raftohuset.

Director for samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen leder møtene.

Director for samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen har hovedansvaret for
kommunikasjon med kontaktpersonen til Raftostiftelsen.

Director for samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen rapporterer til VP Human Rights
om framdriften.

Mot: x
Avholden: x

Resultat: enstemmig vedtatt

Nytt kapittel 20 - Director for Arrangementsgruppen

§ 20-1 Arrangementsgruppen

Director for arrangementsgruppen har hovedansvaret for all aktivitet knyttet til
arrangementsgruppen. Directoren har overordnet ansvar for å planlegge arrangementer i
form av bl.a. foredrag, paneldebatter og workshops om menneskerettigheter, og å
gjennomføre disse sammen med resten av vervholderne i gruppen.

Director for arrangementsgruppen leder møtene.



Director for arrangementsgruppen rapporterer til VP Human Rights om framdriften.

Mot: x
Avholden: x
x

Resultat: enstemmig vedtatt

Nytt kapittel 21 - Director for Researchgruppen

§ 21-1 Researchgruppen

Director for researchgruppen har hovedansvaret for all aktivitet knyttet til
researchgruppen. Directoren har overordnet ansvar for at researcharbeid blir gjort, og for
å skrive og publisere artikler som handler om ulike menneskerettighetstemaer.

Director for researchgruppen leder møtene.
Director for researchgruppen rapporterer til VP Human Rights om framdriften.

Samlet begrunnelse for nytt kapittel 19, 20 og 21

Det er opprettet tre nye undergrupper i Human Rights; samarbeidsgruppen med Raftostiftelsen,
arrangementsgruppen og researchgruppen. Hver av dem har det siste semesteret hatt hver sin
fungerende leder. Det er ønskelig at lederrollene blir gjort om til offisielle director-stillinger, og at
det finnes konkrete rollebeskrivelser av dem i arbeidsreglene.

Mot: x
Avholden: x

Resultat: enstemmig vedtatt

Formelle endringer

Nr. 2-2 Alle bestemmelser etter nye kapittel 19 forskyves med tre nummereringer.

Mot: x
Avholden: x

Resultat: enstemmig vedtatt



10. Valg av styre i ELSA Bergen for 22 /23

Minner om at dersom man får et verv, kan man ikke stille til noe annet.

President

Kandidat: Åshild Wiik Seierstad

Noen spørsmål til Åshild?

Ine Norwie
- Hvordan ville du taklet krtiikk fra andre i styret

Åshild
- Hadde hatt et møte med personen og hørt om bakgrunnen for den kritikken. Dersom

det ikke kan løses internt tar man det med elsa Norge

Martine
- Jeg lurer på om du har noen tanker om strategien for å nå ut til enda flere med en lettere

terminologi

Åshild
- Ikke spesielle tanker rundt dette i forkant, men må snakke mye om elsa til studentene

Emilie F.

- Hva vil du si har vært den største utfordringer i år og hvordan vil du forbedre det?

Åshild
- Mest å vise studentene hvor mye kult man kan benytte seg av. vi står en del på stands

men man bør kanskje komme mer inn i forelesninger oss

Torjus
- Jeg lurer på om når du ansetter vervholdere, hvordan skal du gi dem motivasjon til å

fortsette i vervet. Og få informasjon å hva elsa er, ikke bare lokalt?

Åshild
- Det blri en viktig jobb for styrevervene som kan delegere det videre til directors. Kan

informere mer om hva vi kan tilby

Torjus
- Kunne ma hatt et infoskriv



Åshild
- Absolutt

Vilde
- Hvordan tror du det går med helgejobb, feriejobb og korte frister

Åshild
- Ja det har jeg allerede gjort med tanke på prosedyrekonkurransen

Martine
- Dersom en i key areas ikke gjør jobben sin, hvordan kommer du til å håndtere det?

Åshild
- Beste er jo om de som er leder for key areas gjør jobben sin selv. Men er det krise må

man gjøre det man kan så det blir gjennomført

Vilde
- Er det tilsvarende dersom de andre ansvarsområdene gjør det samme?

Åshild
- Ja

Emilie H
- Har du en overordnet visjon?

Åshild
- Ikke sånn veldig. Vil at flere studenter får vite hva ELSA har å tilby. Få ELSA et hakk

end så det er lettere
Motkandidater som ønsker å “benke”?
Nei.

Resultat: Åshild Wiik Seierstad er valgt til president.

Generalsekretær

Kandidat: Victor Botnevik

Motkandidater som ønsker å “benke”?
Nei.

Spørsmål til Victor?



Ine Norwie
- Har du noen erffaring med å skrive referat?

Victor
- Ja var også sekretær i amnesty, så det skal nok gå fint

Vilde
- Ettersom du har vært under gen.sec, er det noe du føler du vil endre på?

Victor
- Ingen kritikk der, ønsker å videreføre arbeidet til Madeleine

Martine
- Hvordan tror du samspillet mellompresident og nestleder går?

Victor
- Tror ikke det skal være noe vanskelig, ser ikke på det som en bekymring

Emilie F.

- Som dy skriver i motivasjonsbrevet er det jo Bergen som skal ha landsmøte nå på høsten.
Hvordan er dine evner slik sett

Victor
- En fordel er å be tidligere generalsekretær om litt tips, og ansette en assistent.

Emilie F.

- Og hva tenker du om å synliggjøre ELSA for studentene? Har du noen ideer om hvordan
man kan videreføre dette?

Victor
- Ja det er jo kanskje det å kombinere de fagene , f.eks. Rettstat, med ELSA. Gjerne

kombinere det med forelensinger der folk har det i fersk minne

Marthe
- Har du dannet noen tanker om hvordan du kan ivareta de som allerede er i ELSA

Victor
- Det er jo gjerne det sosiale da. At det ikke blir en bare faglig organisasjon, men også en

sosial en.

Emilie H.



- Hva tenker du om å få inn en mer kjønnsnøytral organisasjon?

Victor
- Det er jo mange jenter generelt på fakultetet, men fordelen med å være gutt er jo at man

kjenner mange andre som man kan spre ordet til om at ELSA er en god organisasjon

Spørsmål avsluttet

Resultat: Victor Botnevik er ny generalsekretær

Treasurer

Kandidat :  Marianne Müller

Marianne holder appell.

Spørsmål til Marianne?

Marthe
- Har du noen erfaring med regnskapsbiten?

Marianne
- Ikke noe konkret, men jeg var glad i matte på skolen.tenker det viktigte for dette vervet

er å holde orden og oversikt.

Vilde
- En stor del av vervet er god kommunikasjon og kontroll på hva folk gjør. Hvordan er du

på samarbeid og konflikthåndtering

Marianne
- Vil si jeg er god på samarbeid og har god erfaring fra tidligere verv i ELSA. kommer

alltid frem til en god løsning med god kommunikasjon go diskusjon.

Martine
- En del av vervet ditt er også søknader og å sitte med president i økonomiforhanldinger

med kontrakter. Har du erfaring fra det?

Marianne



- Ingen konkret erfaring men synes det er veldig spennende. Jeg er veldig klar for å legge
inn tid og arbeid i et slikt verv

Synne
- Hvem er du i et styre

Marianne
- Jeg er god på å samarbeide med andre. God på å kommunisere. Også god på å rådføre

meg med de andre i styret.

Vilde
- Vi holder jo på med noe som heter merverdiavgift. Desto mer man gjør her desto mer

penger kan man få tilbake. Hvordan er du på å spørre om hjelp fra eksterne, f.eks
skatteetaten eller ELSA Norge

Marianne
- Har ingen problemer med å spørre om hjelp fra andre. Er viktig å kunne rådføre seg med

andre

Martine
- Du søkte også som VP HR, vil du da heller ha Treasurer

Marianne
- Ja

Ine
- Hvordan er du i en gruppe generelt? Hvordan bidrar du til god kommunikasjon?

Marianne
- I en gruppe er jeg sosial og finner en naturlig plass. Tenker god kommunikasjon er

utrolig viktig, spesielt som i en organisasjon som ELSA: Er generelt veldig åpen og har
ikke problemer med å komme i kontakt med andre

-
Motkandidater som ønsker å “benke”?

Nei.

Resultat: Marianne er valgt inn som Treasurer.

VP Marketing

Kandidat: Synne Kristine Mork. Synne trekker seg.



Kandidat: Maria Endresen

Hei,

Jeg heter Maria, jeg er 21 år og går første kull på jussen. Jeg ønsker å stille til valg for vervet

som VP for marketing. Jeg skulle ønske at jeg gjerne var på generalforsamlingen i dag, men

er dessverre blitt syk.

Jeg ønsker å bli vervholder for markedsføring fordi jeg synes ELSA er en spennende

organisasjon, og tenker at vervet i markedsføring er veldig interessant siden man kan bli godt

kjent med ELSA Bergen, på tvers av de ulike undergruppene. I år har jeg vært assistent for

VP marketing, og har da blitt godt kjent med arbeidsoppgavene og ansvaret som følger med

vervet.

Dersom jeg får vervet ønsker jeg å fortsette å markedsføre ELSA aktivt og målrettet for at

alle studentene på jussen skal få med seg alt det spennende ELSA tilbyr både lokalt, på

landsnivå og internasjonalt.

Jeg er opptatt av at innholdet skal ha et seriøst og profesjonelt preg, samtidig som at det skal

være tydelig og lett for studentene å få med seg hva som skjer og tilbys og når. For å få enda

flere studenter interessert i hva ELSA driver med synes jeg at det er viktig å tenke gjennom

hvilke signaler og uttrykk som blir sendt ut via markedsføringen, slik at vi opprettholder den

åpne og inkluderende organisasjonen vi har.

Jeg er samarbeidsvillig, og åpen for nye ideer, og har viljen til å sette meg inn i situasjoner

ved å blant annet tilegne med kunnskap raskt og effektivt. Som person er jeg strukturert og

fleksibel, noe jeg tror er viktig for dette vervet. Jeg er komfortabel med at det koker litt i ny

og ne, og er kapabel til å sette meg inn i nye oppgaver på kort tid.

Jeg synes det er veldig interessant med markedsføring, både via sosiale medier og f.eks.

gjennom merch. Jeg liker å være kreativ, og synes det ville vært spennende å finne nye måter



for hvordan ELSA kan nå ut til enda flere av studentene på jussen. Jeg er opptatt av sosiale

medier, og ser hvilke ringvirkninger det kan ha for en organisasjon å bli markedsført på den

riktige måten. Jeg er derfor opptatt av å markedsføre organisasjonen slik at flere studenter

ønsker å bli med å bidra i ELSA og delta.

Som et engasjert menneske brenner jeg for frivillighet og et godt studentmiljø. Jeg håper med

dette at jeg får muligheten til å bidra som markedsføringsansvarlig i ELSA til neste år.

Hilsen Maria Endresen Stornes

Motkandidater som ønsker å “benke”?
Nei.

Resultat: Maria Endresen Stornes er valgt som ny VP marketing

VP AA

Kandidat: Diana Zeqa

Spørsmål til Diana?

Ine
- Har du noen tanker om hv adu ville gjort for å nå ut til flere?

Diana
- Man kunne startet markedsføringen mye før. Man kan bli bedre på å markedsføre

forhandlingskonkurransen

Emilie F.

- Dersom ELSA Norge skal fortsette med masterclasses til forhandlingskonkurransen,
hvordan kan man bedre oppmøte

Diana
- Må kommunisere på en bedre måte hva forhandlinsgkonkurransne faktisk går ut på

Martine



- Her trengs det stor grad av profesjonalitet siden de er bindeledd til sponsorer. Hvordan
opprettholde det

Diana
- Må holde en god tone. De tilbakemeldingene jeg har fått som markedsansvarlig har vært

veldig bra. Man må også passe på at man ikke bare gir etter for hovedsponsorer

Marthe
- Ja du snakket om at dy ville ha bedre markedsføring. Har du tenkt på andre endringer?

Diana
- På prosedyrekonkurransne kunne vi fått inn flere populære dommer og variasjon i hvem

man inviterer. Var ikke med å arrangere forhandlingskonkurransen, så er ikke like nært
meg. Men burde kanskje ha det mer nært

Synne
- VP AA har jo directors under sge, hva er viktig i samarbeidet?

Diana
- Man må på forhånd bli enig om arbridsfordelingen. Man må pushe på at alt blir gjort

innen tiden. Er ofte korte tidsfrister. Men man bør holde det sosialt

Torjus
- Dette er kanskje litt i luften men det har vært diskutert mulighet for å arrangere HMCC.

dersom det skjer, er det noe der AA kan bidra til?

Diana
- Nå skjønte jeg ikke helt, er det en egen konkurranse?

Torjus
- ja , men den er ganske omfattende men er uten studiepoeng. Man må ha folk som lager

oppgaver osv. Hva tenker du om det

Diana
- Tenker at alle i styret skal ha en godt samarbeid. Kan jo høre med NIM eller flinke folk

på fakultet som kan skrive oppgaver osv.

Ine
- Jeg lurer på hvordan du tilpasser kommunikasjon til de som er director versus de i styret.

Hvordan håndterer du konflikt?



Diana
- Man må være åpen og kommunisere godt hvorfor uenigheten har oppstått. Jeg tenker det

er viktig å ha et godt samhold og sosialt i styret også. Det har jeg lyst til å forbedre litt
dersom jeg blir valgt inn.

Ingen flere spørsmål.

Kandidat: Synne Kristine Mork

Spørsmål til Synne?

Ine
- Hva tenker du at du kan bidra med sosialt i styret?

Synne
- Vi har hatt det veldig fint i AA- gruppen, så tenker å plukke opp dette og ta det videre

med inn i styret. Handler om å legge et godt grunnlag tidlig. Finne ut hvilke forventinger
man har til hverandre og til vervet sitt. Være lyttende og se behovet hos de enkelte.
Personlig kan jeg tilpasse meg ganske mye avhengig av hva som trengs

Vilde
- Er litt variasjon i hvor raske aktører er med å svare. HVordan håndterer du det?

Synne
- Har et godt eksempel fra director-stillingen min. Vi hadde en som skulle være dommer i

semi-finalen som ikke kunne bidra, noe jeg fikk beskjed om samme dagen. Og det var jo
egentlig veldig krise, men fordi vi tidlig tenkte på plan B og C, så ordnet det seg likevel.
Har man startet med et nettverk er det lettere å bygge videre. Synes det handler mye om
et godt forarbeid.

Ine
- Dersom man er i AA er man jo leder for directors. Hvordan tar du det hvis du blir

overveldet eller rådvill?

Synne
- Man bør ta en balanse der man ikke tar på seg for mye i utgangspuhktet. Kommmer

tilbake til et godt forarbeid. Dersom noe skjer har man et slikt grunnlag å vise til. Men
dersom det skjer er det jo kommunikasjon som gjelder. Men jeg har veldig tillitt til at de
som velger å engasjere seg også faktisk gjennomfører det. Og som VP har man anlending
til å velge litt hvem som skal bidra



Martine
- Det er jo håp om internasjonal prosedyrekonkurransen. Er et spørsmål om den skal

under HR eller AA. hadde du vært klar for en større arbeidsmengde?

Synne
- Kort og godt, ja. Har ikke planer om andre store verv, så rent tidsmessig er jeg sikker på

at det kommer til å gå fint. Høres veldig spennende ut og var jo snakk om det på
landsmøtet også. Ved å bruke de rundt, både lokalt og nasjonalt er det mulig å finne
effektive løsninger

Emilie F.
- Hva har vært den største utfordringen i AA som du vil utvikle til neste år?

Synne
- Det er jo veldig intense perioder, i og med at det sirkler rundt to arrangementer. Vi

startet jo veldig tidlig. Bør være flinkere til å bruke google dox så alt er veldig transparent.
Var en fra Tromsø som foreslo et godt system med fargekordinering.

Torjus
- Dersom vi skal få til HMCC, hvordan er du på å håndtere å finne nye aktører? Tenker du

man bør ansette flere vervholdere?

Synne
- ELSA har jo mye reglement og regler man forholder seg til. Man må jo høre på mulighet

for å ansette flere, men desto flere desto bedre. Er det mulig er det bare positivt. Veldig
villig til å sjekke ut løsninger

Ine
- I JF er det mange som har verv, man sliter med at ikke alle er engasjerte. Hva tenker du

for å ivareta engasjementet?

Synne
- Ja synes man må føle på at man har nok ansvar. Følelsen av å være viktig er sentral.

Forventninger til hverandre er også viktig.

Motkandidater som ønsker å “benke”?

Nei.

Resultat: Synne ble VP AA.



VP S&C

Kandidat: Emma Natvig Backe

Motkandidater som ønsker å “benke”?
Nei.

Spørsmål til Emma?

Astrid
- Har du lyst til å ta inspirasjon fra de andre lokalgruppene?

Emma
- ja , spesielt hvordan ELSA Oslo løste legal englsih. De fokuserte mer på jobb  og det var

mer fremtidsrettet. Det gode språkgrunnlaget i english er bra.

Torjus
- Hva er dine ideer for videreutikling?

Emma
- Ja dette samarbeidert med ELSA Potsdam spesielt. Ønsker å vise det internasjonale

aspektet også i Bergen. Kan være bra for andre studenter på fakultetetm, har anlending til
å vise hvor internasjonalt ELSA faktisk er. Ønsker å lage større arrangement når den
lokalgruppen kommer hit

- Alle synes det er  veldig kult,de vet bare ikke at det skjer

Emilie F.
- Hvordan håndterer du dersom en directors spør om råd til å løse en konflikt

Emma
- Det er viktgi å ta det ut i fra situajsonen som er oppståtå. Har ikke en egne oppskrift.

Men det viktigste er å ha god kommunikasjon. Må snakke med directoren om hva
problemetet er og så ta det videre derfra.

Torjus
- Er det mulighet for summer school og menneskerettighetstilbud? Det kunne vært en

niche mange kunne vært engasjert i

Emma
- Helt enig, av SELS som går nå er det mye innenfor Human Rights. Her kan jo

studentene velge det de engasjerer seg mest for. Ettersom vi har et stort
menneskerettighets engasjement her bør man jobbe med å formidle disse mulighetene til
studentene. Det viktigste er synlighet på en engsjerende måte



Torjus
- Noen ideer til det?

Emma
- Ja f.eks. Reels som vi gjorde på landsmøte. Synes instagrammen ser velduig offisielt ut,

men vil vise mye mer av hva som er gøy

Maja
- S&C er jo veldig stort, hva gjør man når det er så mange undergrupper. Hva gjør man

hvis det blir lite engasjement?

Emma
- Vitkig med et godt utgangspunkt. Man må velge de som faktisk er motiverte for det

vervet de søker på. Må ha god kommunikasjon med directors og undergrupper. Synes de
skal få lov til å spille på de ideene som man faktisk har.

- Det å ha jevnlige møter er bra for engasjement. Hadde mye ideer til å begynne med, men
ettersom vi ikke hadd jevlige møter ble det ikke videreutviklet

Martine
- Hvordan unngår du overgang med HR og Seminar og aktulet

Emma
- God kommunikasjon. Skal passe på å ikke ta for seg manuduksjoner osv i samme temaer.

Skal sikre at det ikke blir klasj.

Inhen flere stiller

Resultat: Emma Natvig Backe blir valgt som VP S&C.

VP PD
Ingen innsendte motivasjonsbrev
Martine nominerer Diana Zeqa.

Diana aksepterer nominasjonen.

Spørsmål til Diana
-

- Jeg synes selv det var vanskelig å få oversikt i traineeships. Dersom det er ulike tilbud
med kvalifikajsonskrav. Hvordan hadde du satt det opp?

Diana
- Det er å gjøre det mer spennende.



Emilie
- Hvordan tenker du at det er på engelsk

Diana
- Det tror jeg går fint. Har ikke problem med å snakke engelsk

Ingen andre som stiller

Resultat: Diana Zeqa er ny VP PD.

VP Human Rights
Kandidat: Marianne Müller

Marianne er allerede valgt inn som Treasurer, og kan ikke stille til VP HR.

Kandidat: Hermann Sjåvåg

Video av Hermann

Motkandidater som ønsker å “benke”?

Nei

Resultat: Hermann Sjåvåg ny VP HR

VP Social

Kandidat: Vilde Vatn

Leser opp motivasjonsbrev.

Motkandidater som ønsker å “benke”?

Nei.

Resultat : Vilde Vatn er ny VP Social.

11. Inkomne saker

Ingen saker



12. Eventuelt

Ine
- Synes til neste gang kan man ha spørsmålrunde etter appell

Vilde - Vi må Vedta revidert budjsett

Glemte å vedta istad. Står allerede på sakslisten.

Vilde Fiskerstrand går igjennom revidert budsjett

Mot: x
Avholden: x

Resultat : enstemmig vedtatt

Emilie

Holde av 1. Juni til de som har fått verv. Da blir det transition.

Victor
- Fadderuke for utvekslingsstudenter, hvem arrangerer det

Emilie
- Det er VP Social, man velger litt selv når, men er rett etter

Lukker generalforsamling kl. 18:22.



Budsjett 22/23

Balanse
Inntekter 463679,81
Utgifter 466679,81
Totalt -3000

Inntekter
Driftsstøtte fra fakultetet 140000
Arbeidslivsdagene 185000
Sponsoravtale Kluge 90000
Overskudd Go international 21/22 32679,81
Advokatforeningen 16000
Totalt 463679,81

Utgifter
Drift av organisasjonen
Kontor og administrativt 2000
Styrevirksomhet 3000
Transition 3000
Finansutgifter 4000
Revisor 0
Medlemsavgift ELSA Norge 15000
Reisestøtte til internasjonale møter 35000
Regnskapsfører ALD 5000
Uforutsette utgifter 2000
Totalt 69000

Faste arrangement 
Landsmøte høst 50000
Landsmøte vår 50000
Generalforsamling høst 3000
Generalforsamling vår 1500
Interne møter secgen, treasurer, pres, ald 500
Totalt 105000

Marketing
Photoshop 3600
Julekort 300
Printing 1000
Promotering av ELSA Bergen 3100
Rekvisitta og merchandise 12500
Interne møter 300



Totalt 20800

Seminar and conferences
Seminar og aktueltgruppen 10000
Stor studietur 40000
Liten studietur 7000
Markedsføring Go international 5000
Delegations fond 51679,81
Interne møter 2200
Totalt 115879,81

Human rights 
Rafto 5000
Arrangement 17000
Research 6000
Jussaksjonen 0
Interne møter 2200
Totalt 30200

Professional developement
Reception/mottaksgave til trainee 500
Arrangement og markedsøring 4000
Legal English kurs 15000
Interne møter 800
Totalt 20300

Academic activities
Prosedyrekonkurransen 55000
Forhandlingskonkurransen 5000
Interne møter 700
Totalt 60700

Social
Norsk fadderuke høst 1500
Internasjonal fadderuke høst 12000
Internasjonal fadderuke vår 7000
Julebord 11000
Sosiale arrangement for int. Studenter 4400
Sosiale arrangement 8600
Interne møter 300
Totalt 44800

100kr per hode interne møter
evt sosialt med vervholdere



Vedtatt budsjett for 22/23 (med endringer for LM og sammenslåing av studieturer)

Balanse
Inntekter 463679,81
Utgifter 516679,81
Totalt -53000

Inntekter 

Fakultetsstøtte 140000
ALD 185000
Spons Kluge 90000
Overskudd go international 32679,81
Advokatforeningen 16000
Totalt 463679,81

Utgifter

Drift av organisasjonen
Kontor og administrativt 2000
Styrevirksomhet 3000
Transition 3000
Finansutgifter 4000
Revisor 0 (midlertidig, vanligvis 2000)
Medlemsavgift ELSA Norge 15000
Reisestøtte til internasjonale møter 35000
Regnskapsfører ALD 5000
Uforutsette utgifter 2000

Totalt 69000

Faste arrangement 
LM høst 100 000 tidligere 50 000
LM vår 50000
GF høst 3000
GF vår 1500
Interne møter secgen, treasurer, pres, ald 500



Totalt 105000

Marketing
Photoshop 3600
Julekort 300
Printing 1000
Promotering av ELSA Bergen 3100
Rekvisitta og merchandise 12500
Interne møter 300

Totalt 20800

Human rights
Rafto 5000
Arrangement 17000
Research 6000
Jussaksjonen 0
Interne møter 2200

Totalt 30200

PD
Reception/mottaksgave til trainee 500
Arrangement og markedsøring 4000
Legal English kurs 15000
Interne møter 800

Totalt 20300

AA
Prosedyrekonkurransen 55000
Forhandlingskonkurransen 5000
Interne møter 700

Totalt 60700

Social
Norsk fadderuke høst 1500
Internasjonal fadderuke høst 12000
Internasjonal fadderuke vår 7000



Julebord 11000
Sosiale arrangement for int. Studenter 4400
Sosiale arrangement 8600
Interne møter 300

Totalt 44800

Seminars and conferences
Seminar og aktueltgruppen 10000
Studietur 47000 (stor+liten slått sammen)
Markedsføring Go international 5000
Delegations fond 51679,81
Interne møter 2200
Totalt 115879,81

100kr per hode interne møte
evt sosialt med vervholderne



Regnskap høst 22 per 09.11.22

Balanse
Inntekter 379590,94
Utgifter 116696,4
Totalt 262894,54

Inntekter 

Fakultetsstøtte 70000
ALD 155711,13
Spons Kluge 90000
Overskudd go international 32679,81
Advokatforeningen 16000
Overskudd genserspons Kluge 15200
Totalt 379590,94

Utgifter

Drift av organisasjonen
Kontor og administrativt 
Styrevirksomhet 
Transition 
Finansutgifter 840,8

(midlertidig, vanligvis 2000) Revisor 
Medlemsavgift ELSA Norge
Reisestøtte til internasjonale møter 
Regnskapsfører ALD 5000
Uforutsette utgifter

Totalt 5840,8

Faste arrangement 
LM høst 86248,46
LM vår
GF høst
GF vår
Interne møter secgen, treasurer, pres, ald 



Totalt 86248,46

Marketing
Photoshop 2817,84
Julekort
Printing
Promotering av ELSA Bergen 2870
Rekvisitta og merchandise 
Interne møter 
Gensere vervholdere 0 (dekket av egenandeler og spons)
Totalt 5687,84

Human rights
Rafto
Arrangement
Research
Jussaksjonen
Interne møter

Totalt 0

PD
Reception/mottaksgave til trainee 
Arrangement og markedsøring 1222,7
Legal English kurs 
Interne møter

Totalt 1222,7

AA
Prosedyrekonkurransen 6026,4
Forhandlingskonkurransen
Interne møter

Totalt 6026,4

Social
Norsk fadderuke høst 1125,2
Internasjonal fadderuke høst 6480,5
Internasjonal fadderuke vår 



Julebord
Sosiale arrangement for int. Studenter 166,4
Sosiale arrangement 136,7
Interne møter

Totalt 7908,8

Seminars and conferences
Seminar og aktueltgruppen 
Studietur 
Markedsføring Go international 
Delegations fond 
Interne møter 
Totalt 3761,4

Utenfor budsjettet (tas av buffer)

Dragedagen Kulturhuset leie 222029
Dragedagen Sammen mat 4991,21
Dragedagen Sammen mat (grilling) 16500
Dragedagen Gave for Banner 1978,6
Forsinket medlemsavgift ELSA 15000
Revyunderholdning julebord 2021 2000

Sum 262498,81





0 (dekket av egenandeler og spons)



-2000 Midlertidig! Revisor gratis til neste år, men vanligvis 2000. 



Budsjett for LM H2022
Inntekt

Estimert Faktisk
Total inntekt NOK 145 950,00 NOK 145 950,00

Budsjettpost
Navn Post

Standard budsjett NOK 50 000,00
Sparemidler NOK 50 000,00

Deltaker- og sosialavgift
Estimert antall Faktisk antall Kommentar Pris/enhet Estimert Faktisk

31 31 3 stk. sov ikke på hotell og betaler 250,- NOK 800,00 NOK 25 550,00 NOK 25 550,00
34 34 NOK 600,00 NOK 20 400,00 NOK 20 400,00

NOK 0,00 NOK 0,00
NOK 45 950,00 NOK 45 950,00

Estimert antall Faktisk antall Kommentar Pris/enhet Estimert Faktisk
NOK 0,00 NOK 0,00
NOK 0,00 NOK 0,00
NOK 0,00 NOK 0,00
NOK 0,00 NOK 0,00



Budsjett for LM H2022
Utgifter

Estimert Faktisk
Totale utgifter NOK 135 867,00 NOK 132 198,46

Losji og bankett Estimert Faktisk Måltid Estimert Faktisk
Hotell og bankett NOK 94 616,00 NOK 94 616,00 Middag Sabrura NOK 16 200,00 NOK 16 200,00
Bordkort Ikke medregnet NOK 289,20 Lunsj lørdag NOK 10 000,00 NOK 9 612,00
Fotograf/kamera NOK 300,00 NOK 300,00 Lunsj søndag NOK 2 000,00 NOK 1 397,00
Underholdning NOK 2 000,00 NOK 2 000,00
Totalt NOK 96 916,00 NOK 97 205,20 Totalt NOK 28 200,00 NOK 27 209,00

Diverse Estimert Faktisk Mat og alkohol Estimert Faktisk
Ordstyrer NOK 2 251,00 NOK 1 551,00 Alkohol lørdag og søndag NOK 3 500,00 NOK 3 239,00
Uforutsette utgifter NOK 2 000,00 Diverse møtemat NOK 3 000,00 NOK 2 994,26

Total NOK 4 251,00 NOK 1 551,00 Total NOK 6 500,00 NOK 6 233,26



Budsjett for LM H2022
Fortjeneste

Estimated Actual
Total inntekt NOK 145 950,00 NOK 145 950,00
Total utgift NOK 135 867,00 NOK 132 198,46
Fortjeneste NOK 10 083,00 NOK 13 751,54



Rikke Selsing Jensen 

Motivasjonsbrev for nestleder i ALD 

 

Mitt navn er Rikke Selsing Jensen, jeg er 21 år gammel og går 1. kull. Jeg søker på verv som 

nestleder for ALD i ELSA Bergen.  

 

Jeg søker på dette vervet fordi det først og fremst virker veldig lærerikt og gøy. Som en del av 

ALD sin faddergruppe fikk jeg stor interesse for Arbeidslivsdagene og fikk god innsikt i 

samarbeidet mellom Juristforeningen og ELSA. Jeg er per dags dato markedassistent i ALD, 

og har virkelig fått mersmak av arbeidet som legges ned i arrangementet. ALD og ELSA har 

utpekt seg som ideelle grupper for meg, hvor jeg synes samarbeidet virker veldig givende. 

Denne stillingen kan dermed gi meg en unik mulighet til å stifte bekjentskaper mellom både 

ELSA og Juristforeningen, samt opprettholde god kommunikasjon på tvers av 

organisasjonene.  

 

Stillingen som nestleder vil også kunne gi meg verdifull ledererfaring, og utvikle mine 

samarbeidsevner som delaktig i to store organisasjoner. Min største motivasjon for stillingen 

må være å bidra til å fremme ELSAs internasjonale aspekter og interesser for 

Arbeidslivsdagene 2024. I tillegg virker det som at et slikt verv gir en god balanse mellom 

sosialt og faglig påfyll. Som assistent i ALD 2023 får jeg i tillegg god erfaring og innsikt i 

arbeidet som blir lagt ned i arrangementet, og hvor viktig samarbeidet med ELSA er.  

 

Jeg er veldig lærevillig og har lyst til å utfordre meg selv i en rolle som nestleder. Jeg blir 

beskrevet som utadvendt, engasjert og strukturert, noe jeg tenker er egenskaper som kommer 

godt med i et slikt team. Jeg er også glad i å jobbe sammen som en gruppe, vel så godt om 

selvstendig arbeid. Jeg er ganske målrettet som person, og har lett for å ta lederrollen i 

prosjekter jeg deltar i. I tillegg håper jeg å være en trygg person man kan komme til om stort 

og smått, da jeg er omgjengelig og veldig glad i å bli kjent med nye mennesker.  

 

Bare å ta kontakt om dere har noen flere spørsmål.  
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