
Utlysninger til styreverv i ELSA Oslo - 2022/2023

President
Presidenten er foreningens leder. Innad er man en støttespiller overfor de andre styremedlemmene,
planlegger styremøter og tar endelige avgjørelser der det trengs. Presidenten er også ansiktet utad og
er kontaktpersonen overfor sponsorer, fakultetet mv. Som styrets leder får man et overordnet blikk
over foreningens aktiviteter og rutiner - og man har en viktig rolle i å videreutvikle disse.

Eventuelle spørsmål kan sendes til Linn Johanne Shi Trøen på president.oslo@no.elsa.org.

Secretary General (nestleder)
Som Generalsekretær er man ansvarlig for den interne driften. Dette innebærer HR,
ELSA-opplæring og overholdelse av internt og annet regelverk. Arbeidsoppgavene inkluderer også
ansvar for nettsiden og referatskriving under styremøtene. En gang i semesteret arrangerer man
generalforsamlingen. Ellers har Generalsekretæren hovedansvaret for arrangeringen av ELSA
Norges landsmøte når dette avholdes i Oslo (hvert tredje semester).

Eventuelle spørsmål kan sendes til Victoria Karishma Hossain på secgen.oslo@no.elsa.org.

Treasurer (økonomiansvarlig)
Treasurer har ansvaret for ELSA Oslos økonomi. Dette innebærer blant annet budsjett- og
regnskapsføring, fakturering av sponsorer, tilbakebetaling av utlegg mv.  Man håndterer også alle
spørsmål vedrørende økonomi fra foreningens medlemmer. Vervet er fleksibelt, med en god
blanding av faste og mer frie oppgaver. Som Treasurer får man samarbeidet mye på tvers av
områdene i foreningen.

Eventuelle spørsmål kan sendes til Ying Wang på treasurer.oslo@no.elsa.org.

Vice President for Marketing (markedsføringsansvarlig)
VP Marketing har hovedansvaret for promotering av foreningen og de ulike aktivitetene som
arrangeres. Dette innebærer å lage samt publisere innhold på våre sosiale medier - alt fra instastories,
til flyers og digitale plakater på fakultetet. Vervet er viktig for å synliggjøre våre tilbud på fakultetet
og for å opprettholde gode forhold med våre sponsorer. Vervet gir muligheten til å samarbeide med
alle i styret, og er perfekt for deg som liker å være litt kreativ!

Eventuelle spørsmål kan sendes til Teoman Kibar Andresen på marketing.oslo@no.elsa.org.
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Vice President for Academic Activities (AA)
Som VP AA har man ansvar for lokalgruppens to største arrangementer; prosedyre- og
forhandlingskonkurransen. Dette innebærer planlegging av konkurranseløpene og påse at de går
godt for seg. Som VP AA er man leder for undergruppen Academic Activities, med flere
medarbeidere om beinet. I vervet får man verdifull arrangement- og ledererfaring, og muligheten til
å bli kjent med medstudenter, urister, dommere og flere spennende aktører fra arbeidslivet.

Eventuelle spørsmål kan sendes til Ole Forfang på academicactivities.oslo@no.elsa.org.

Vice President for Seminars & Conferences (S&C)
Seminar & Conferences er et av ELSAs kjerneområder, og består av sosiale og faglige aktiviteter
både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Som VP S&C er man leder for undergruppen
Seminars and Conferences, med flere medarbeidere om beinet. S&C arrangerer blant annet
eksamensrettede manuduksjoner, foredrag om samfunnsaktuelle temaer og ikke minst studieturer.
Promotering av ELSAs sommer -og vinterskoler og delegasjoner står også sentralt.

Eventuelle spørsmål kan sendes til Emma Kolstad på seminarsconferences.oslo@no.elsa.org.

Vice President for Professional Development (PD)
Som VP PD har man ansvar for arbeidet med ELSAs internasjonale
praktikantordning. Traineeordningen gir jusstudenter muligheten til å få unik internasjonal
arbeidserfaring. VP PD jobber sammen med PD-undergruppen om å skaffe traineestillinger hos
diverse jusrelaterte arbeidsgivere (f.eks. advokatfirmaer,  domstoler mv.). Man hjelper også norske
studenter med å søke på traineestillinger rundt om i Europa. Ikke minst tar VP PD imot studenter
som skal være trainee i Oslo.

Eventuelle spørsmål kan sendes til Silje Urtegård på professionaldevelopment.oslo@no.elsa.org

Vice President for Social Activities (Sosialansvarlig)
VP Social har ansvar for de sosiale arrangementene i ELSA Oslo. Den største oppgaven er å
arrangere fadderuken for de internasjonale studentene, i begynnelsen av hvert semester. Andre
arragementer er hyttetur, kick-off, sommeravslutning, quiz og julebord. Som VP Social er man leder
for undergruppen Social, med flere medarbeidere om beinet. Vervet gir en unik mulighet for å få seg
venner over hele verden, da man mottar utvekslingsstudentene og har en tett relasjon med de andre i
foreningen. Man har frihet til å arrangere hva man vil!

Eventuelle spørsmål kan sendes til Lina Parvizian på social.oslo@no.elsa.org.
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