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Forord 
 

ELSA Norge avslutter 31. juli ELSA-året og 1. august tar en ny generasjon studenter over 

landsstyret og ELSA Norges lokalgrupper. Denne årsrapporten skal oppsummere ELSA Norges 

aktiviteter på nasjonalt og lokalt nivå i året 2013/2014. 

 

The European Law Students’ Association Norge (ELSA Norge) er en av 41 nasjonalgrupper, i 

verdens største uavhengige internasjonale organisasjonen for jusstudenter. ELSA har totalt ca. 40 

000 medlemmer fra ca. 300 ulike studiesteder i Europa. ELSA Norge har tre lokalgrupper ved de 

juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø. ELSA-medlemskapet innebærer at du har 

muligheten til å nytte deg av alle de faglige og sosiale aktivitetene ELSA har å tilby både ved eget 

fakultet, nasjonalt og internasjonalt. 

 
ELSAs visjon er "A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity". 

Et av ELSAs sentrale formål er å bidra til den juridiske utdanning både faglig og sosialt. Dette 

gjør vi gjennom å arrangere prosedyrekonkurranser, studieturer, seminarer, foredrag og 

forskningsgrupper. Det som skiller ELSA fra andre studentorganisasjoner i Norge er først og 

fremst at vi er del av et stort internasjonalt nettverk og setter fokus på internasjonale tema 

gjennom våre aktiviteter. Dessuten bidrar vi til inkludering av internasjonale studenter på 

fakultetene gjennom arrangering av internasjonal fadderuke og andre faglige og sosiale aktiviteter 

gjennom året. 

 
Aktivitetsnivået i lokalgruppene har holdt seg høyt og som i tidligere år. Etter at Advokatfirmaet 

Harris gikk inn som hovedsponsor for ELSA Bergen for ett år siden har Steenstrup Strordrange 

blitt hovedsponsor for ELSA Tromsø. Vi setter stor pris på at disse to velrenommerte 

advokatfirmaene sponsor ELSAs lokalgrupper i Norge og håper på videre godt samarbeid. 
Samtidig har ELSA Norge i år inngått avtale med Advokatfirmaet Hjort som har blitt 

hovedsponsor for ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse (ENP). Vi er veldig fornøyd med den 

faglige tyngden Hjort bidrar med til konkurransen og ser frem å utvikle samarbeidet i kommende 

år. 

 
I desember organiserte ELSA Norge en internasjonal konferanse om «online hate speech» i Oslo 

og samlet 60 studenter fra over 20 land til 5 dager med akademisk utvikling. Konferansen gikk 

over all forventing og resulterte i dokumentet «Guideline for moderating online hate speech». 

Dette dokumentet er etter konferansen blitt spredt gjennom ELSAs nettverk til samtlige 

nasjonalgrupper og relevante aktører på feltet. 

 
ELSA Norge har i år en av de mest aktive nasjonale gruppene i ELSA og har vært representert 

ved samtlige internasjonale møter i organisasjonen. Spesielt positivt var det å se to av ELSA 
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Norges styremedlemmer bli valgt til ELSAs internasjonale styre, noe som reflekterer bra på 

kvaliteten og arbeidet som gjøres i ELSA Norge. 

 
Dette året har vært svært begivenhetsrikt og hadde ikke vært mulig uten støtten fra sponsorer, 

alumni, høye beskyttere og andre støttespillere som har gitt uvurderlig hjelp og støtte til 

organisasjonen vår. 

 

ELSA ble stiftet i 1981 og ELSA Norge ble allerede i 1984 tatt opp som medlem av 

organisasjonen. ELSA Norge vil dermed feire sitt 30-årsjubileum høsten 2014. ELSA 

International har hovedkontor i Brussel hvor det internasjonale styret arbeider fulltid for 

organisasjonen. 

 
Armin Khoshnewiszadeh 

President i ELSA Norge 2013/2014 
 

 

  



 

Page 4 of 37 

 

Struktur 
 
ELSA Norge består av tre lokalgrupper; en gruppe ved hvert av de tre juridiske fakultetene i 

henholdsvis Oslo, Bergen og Tromsø. I Bergen og Tromsø er alle jusstudenter medlemmer, mens 

i Oslo må man aktivt melde seg inn for å bli medlem. Til sammen er det i dag 2525 medlemmer 

av ELSA i Norge. I tillegg har ELSA Norge et landsstyre som skal være bindeleddet mellom 

lokalgruppene i Norge og det internasjonale styret i ELSA. De syv styremedlemmene blir valgt av 

Landsmøtet, ELSA Norges generalforsamling og høyeste organ. Landsstyret velges for ett år, og 

har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen. 

 

 
 

 

 

  

ELSA 
International 

ELSA Norge 

ELSA Oslo ELSA Bergen ELSA Tromsø 
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Tillitsvalgte i ELSA Norge 
 

ELSA Norge  
   

President: Armin Khoshnewiszadeh 

Generalsekretær: Elisabet Høines Totland  

Vice President for Marketing: Morten Coward Lindstad 

Vice President for Academic Activities: Olav Vogt Engeland 

Vice President for Seminars & Conferences: Frida Fostvedt 

Vice President for Student Trainee Exchange Programme: Ingeborg Collett Bjørgan  

Økonomiansvarlig: Ronny Blankenberg 

Director for ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse: Ingrid Abildgaard 

 

 
Fra venstre: Olav Vogt Engeland, Ronny Blankenberg, Frida Fostvedt, Ingeborg Collett Bjørgan, Elisabet 

Høines Totland, Armin Khoshnewiszadeh og Morten Coward Lindstad. 

 

 

  



 

Page 6 of 37 

 

ELSA Oslo 
 

President: Haakon Rønn Steensæth 

Generalsekretær: Dilan Karakuyu 

Vice President for Marketing: Katrine Heier 

Vice President for Academic Activities: Pauline Sommerfelt Helle 

Vice President for Seminars & Conferences: Ingeborg Maria Gundem 

Vice President for Student Trainee Exchange Programme: Iven Opsahl 

Økonomiansvarlig: Benedicte Fidje 

Sosialansvarlig: Andreas Akerlie Arntzen  

Vice President for Moot Court Competitions: Berit Bye Rinnan 

 

 
Fra venstre: Katrine Heier, Berit Bye Rinnan, Benedicte Fidje, Haakon Rønn Stenseth, Andreas Akerlie 

Arntzen, Dilan Karakuyu, Benedicte Fidje og Iven Opsahl. 
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ELSA Bergen 
  

President: Helene Bjerke  

Generalsekretær: Elise Øraker 

Vice President for Marketing: Christopher Johnsen  

Vice President for Academic Activities: Kristin Hogstad Elvestad  

Vice President for Seminars & Conferences: Pernille Edh Hasselgård  

Vice President for Student Trainee Exchange Programme: Linn Cathrine Skjærmoen  

Økonomiansvarlig: Hilde Notland  

Social director: Nils Kirkgård Svenholm 

Director for Arbeidslivsdagene: Andrea Farstad Sletmo 

 

 
Fra venstre: Linn Cathrine Skjærmoen, Helene Bjerke, Christopher Johnsen, Kristin Hogstad Elvestad, Nils 

Kirkgård Svenholm, Pernille Edh Hasselgård, Andrea Farstad Sletmo, Elise Øraker og Hilde Notland 
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ELSA Tromsø 
 

President: Ole Nik Hemnes 

Generalsekretær: Maren Charlotte Rydningen Bø 

Vice President for Marketing: Håvard Arctander Rosenlund 

Vice President for Academic Activities: Ørjan Walseth 

Vice President for Seminars & Conferences: Asgeir Fagerli Langberg 

Vice President for Student Trainee Exchange Programme: Alyona Litvinova 

Økonomiansvarlig: Andreas Ryan 

Director for Arbeidslivsdagen: Valon Krasniqi 

Director for Prosedyrekonkurransen: Kjetil Rikardsen 

Director for Quiz: Amalie Jota 

 

 
Fra venstre: Valon Krasniqi, Amalie Jota, Andreas Ryan, Maren Charlotte Rydningen Bø, Håvard Arctander 

Rosenlund, Ørjan Walseth, Alyona Litvinova, Asgeir Fagerli Langberg, Ole Nik Hemnes 
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Om ELSA Norge 
 
ELSA Norges daglige drift som studentorganisasjon består i å blant annet organisere 

jobbutveksling i Europa, arrangere seminarer, konferanser og prosedyrekonkurranser, i tillegg til 

studieturer til fakulteter og rettsinstanser i utlandet. I Oslo og Bergen er det ELSA som 

arrangerer fadderuken for de internasjonale studentene ved det juridiske fakultetet. 

Lokalgruppene arrangerer også flere aktiviteter for utvekslingsstudentene i løpet av året.  

 

ELSA Norge har som oppgave å videreformidle de 

internasjonale mulighetene ELSA kan tilby.  Det siste året 

har det vært et særlig fokus på å få norske studenter til å 

reise som delegat for ELSA International. Som delegat 

representerer en ELSA under viktige internasjonale møter 

i institusjoner som ECOSOC, Human Rights Council, 

UNCITRAL og WIPO. Videre har ELSA Norge fokusert 

på å promotere ”ELSA Summer Law Schools” i 

forskjellige land i Europa.  

 

De internasjonale mulighetene ELSA kan tilby gjør at 

ELSA skiller seg fra de andre studentorganisasjonene ved 

de juridiske fakultetene. Fokuset på å gjøre disse 

mulighetene synlige har ført til at interessen for ELSAs 

aktiviteter blant norske studenter har økt.   

 

Alt arbeid i ELSA skjer på frivillig basis og et av målene 

våre er å tilby solide, akademiske aktiviteter i inn- og 

utland for jusstudenter, samt skape samarbeid mellom de tre juridiske fakultetene i Norge.  

 

  

Markedsføringsmateriell for ELSA 

delegations 
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Interne møter 
 

Både landsstyret og lokalgruppene avholder styremøter ca annenhver uke. I tillegg til styremøtene 

avholdes det andre møter om særskilte tema/aktiviteter og undergruppemøter. På våren avholdes 

også transition med sittende og påtroppende styre for å gi det påtroppende styre opplæring i 

vervet og innføring i organisasjonens drift og prosjekter før det trer i kraft 1. August.  

 

Ettersom landsstyret består av studenter som bor i ulike deler av landet avholdes de fleste 

styremøter på Skype. For å få til et godt samarbeid har vi i tillegg valgt å avholde to møtehelger i 

løpet av året, hvor hele styret har vært samlet i enten Oslo eller Bergen. Dette medfører 

naturligvis at driftskostnadene i landsstyret er høyere enn i lokalstyrene som følge av reising.  

 

Under følger en oversikt over vedtektsfestede møter (statutory meetings). Ettersom ELSA er en 

stor organisasjon, spredt over store geografiske områder er ikke disse møtene bare viktig for å 

fatte vedtak om organisasjonens drift og utvikling. De spiller også en sentral rolle for å inkludere 

enkeltmedlemmer, lokalgrupper og nasjonalgrupper i organisasjonen. Dessuten brukes tiden 

under møtene også til opplæring i organisatoriske og juridiske ferdigheter, samt informasjons- og 

idéutveksling. 

 

International Council Meeting (ICM) 
 

ICM er det høyeste organ i ELSA International. Som medlem av ELSA International er det svært 

viktig at ELSA Norge er godt representert slik at vi kan delta i viktige diskusjoner og avgjørelser, 

og på andre måter være med på utviklingen i nettverket. ICM arrangeres to ganger i året og 

hvert møte varer i en uke. 

 

Høsten 2013 ble ICM avholdt i Opatija, Kroatia. ELSA Norge var her representert med 11 

delegater som deltok aktivt. Av disse var Hilde Notland sekretær i plenum, Olav Engeland var 

Chair i AA-workshop, Ingeborg Bjørgan var vice Chair i STEP-workshop og Morten 

Lindstad, Elisabet Totland og Ingrid Abildgaard var sosialansvarlig (ELSA Spirit) i sine 

workshops. Delegasjonen vant også den prestisjefylte talentkonkurransen ”ELSA Vision” 

med en framtreden av ”The fox”.  
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Våren 2014 var ELSA Norge representert med 12 delegater på ICM på Malta. Også denne 

gangen var delegasjonen aktiv med Frida Fostvedt som Chair i S&C-workshop, Morten 

Lindstad som vice Chair i marketing-workshop, Erlend Serendahl var sekretær i AA-

workshop og Linn Skjærmoen var ”teller” i plenum. På vår-ICM ble neste års internasjonale 

styre valgt. ELSA Norges president, Armin Khoshnewiszadeh og VP AA, Olav Vogt 

Engeland, ble valgt inn til å jobbe fulltid for ELSA et år i Brussel.  

 

  

ELSA Norges delegasjon på International Council Meeting Malta 
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Landsmøte (LM) 
 
Bergen høsten 2013 
 
Høstens landsmøte 2013 ble avholdt 12-15. september i Bergen. Høst-LM avholdes tidlig i 

styreperioden slik at de nye tillitsvalgte skal få mulighet til å bli kjent og få inspirasjon og ideer til 

å ta få mest mulig ut av ELSA-året. På dette landsmøtet fikk vi et internasjonalt tilskudd ved at 

fire internasjonale gjester fra ELSA International, Tyskland og Polen deltok. På grunn av de 

internasjonale gjestene ble store deler av landsmøtet avholdt på engelsk.  

 

 
Nasjonalstyret på landsmøte i Bergen 

 

Tromsø våren 2014 
 

Vårens landsmøte ble avholdt i Tromsø 28-30. februar. Av hensyn til kolliderende 

eksamensperioder på de ulike fakultetene blir vår-LM avholdt relativt tidlig i semesteret. På dette 

landsmøtet ble neste års landsstyre valgt. Det stilte kandidater til alle vervene, og det ble valgt et 

kompetent og motivert styre som skal ta over 1. august 2014. Også på dette landsmøtet var det 

internasjonale gjester; denne gangen en fra ELSA Tyskland og en fra ELSA Østerrike. Store deler 

av landsmøtet ble derfor avholdt på engelsk.  
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Nasjonal og lokalgrupper på landsmøte i Tromsø 

 

International Presidents’ Meeting (IPM) 
 

To ganger i året blir det avholdt et internasjonalt møter for ELSAs presidenter. Høsten 2013 

hadde ELSA Norge to delegater, Armin Khoshnewiszadeh og Haakon Steensæth, på IPM i 

Batumi, Georgia. Disse deltok aktivt ved å være henholdsvis Chair og sekretær. Vinteren 2014 ble 

IPM avholdt i San Sebastian, Spania. ELSA Norge sendte tre delegater.  

 

 
Deltagere på International Presidents’ Meeting i Batumi 

 



 

Page 14 of 37 

 

Key Area Meeting (KAM) 
 

En gang i året blir det arrangert et ”Key Area Meeting” for STEP, AA og S&C. Dette møtet er 

ikke vedtektsfestet, men er et viktig møte for utvikling av aktivitetene, og for å få motivasjon til et 

år med ELSA-arbeid. KAM ble arrangert i Bratislava, Slovakia, høsten 2013. ELSA Norge sendte 

7 delegater. Blant disse var Frida Fostvedt Chair i S&C-workshop, samt Kristin Elvestad og 

Pernille Hasselgård sekretærer i sine workshop.  

 

 
Deltagere på Key Area Meeting i Bratislava 

 

Det ble også arrangert et Supporting Area Meeting (SAM) for markedsføringsansvarlige, 

økonomiansvarlige og generalsekretærer. Dette møtet kolliderte med vårt landsmøte, og ELSA 

Norge sendte derfor ingen representanter dette året.  
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Joint studietur til Brussel&Luxembourg 
 
ELSA Norges årlige studietur til Brussel&Luxembourg gikk av stabelen første uken i februar. 

Turen hadde deltakere fra alle tre juridiske fakultet i Norge, og temaet var EU/EØS-rett. Uken 

startet i Luxembourg, med besøk og lunsj hos EFTA-domstolen. Gruppen møtte også noen fra 

ELSA Luxembourg, som viste dem byen. Neste dag fikk de overvære en rettssak i EU-

domstolen, før turen gikk videre til Brussel. 

 

 
Deltagere på ELSA Norges årlige studietur til Brussel&Luxembourg 

 

I Brussel var det tett program, med frokost hos Clifford Chance, besøk hos ESA, den norske 

delegasjonen til Brussel og NATO. I tillegg var gruppen innom ELSA-huset for å hilse på det 

internasjonale styret. En vellykket uke ble avsluttet med bankett og fest, og veldig fornøyde 

deltakere. Nå gjenstår det bare å sette i gang med planleggingen av neste års tur, som skal bli enda 

bedre. 
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Final Conference on Online Hate Speech 
 

I desember var ELSA Norge vertskap for «the Final Conference on Online Hate Speech» i Oslo. 

Konferansen avsluttet ELSAs samarbeid med Europarådet om bekjemping av hatefulle ytringer 

på nett. På den ukelange konferansen deltok 60 deltakere fra 20 forskjellige land, og over 20 

eksperter fra Norge og utlandet. 

 

 
Deltakere på «the Final Conference on Online Hate Speech» i Oslo 

 

I løpet av uken fikk deltakerne foredrag fra ekspertene om temaet, før de i grupper arbeidet med 

problemstillingene. Målet var å lage retningslinjer for moderering av hatefulle ytringer på nett. 

Etter konferansen ble denne retningslinjene ferdigstilt, og supplert med en forenklet brosjyre og 

plakat. Europarådet og No Hate Speech Movement var så fornøyd med guidelinen at de ville 

sette sine logoer på den, så det må jo kalles et suksessfullt prosjekt!   
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ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse 
 

ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse (ENP) ble avholdt 17. januar 2014 - i Gamle festsal ved 

Det juridiske fakultet i Oslo. Ingrid Abilgaard var Director for ENP og hadde ansvar for 

planlegging og gjennomføring av konkurransen.  

 

Det var veldig positivt å ha tre dommere fra Høyesterett i panelet. Mads Andenæs hadde skrevet 

oppgaven som dreide seg om utlendingsrett/EØS-rett/menneskerettigheter. Med andre ord 

kunne ikke de akademiske rammene vært særlig bedre 

 

 
Ingrid Abildgaard gratulerer årets vinnere, Kaija Bjelland og Eldar Undheim 

 

Vinnerne fra ELSAs prosedyrekonkurranser i Bergen og Tromsø, samt vinneren fra 

Juristforeningens konkurranse i Oslo, prosederte mot hverandre i 3 runder og det var 

hjemmelaget som til slutt ble kåret til vinner. ELSA hadde satt sammen en studentjury som skulle 

velge enkeltpersonen som prosederte aller best. Kaija Marie Bjelland stakk av med denne gjeve 

prisen og etter en lang dag endte vi opp på en svært stemningsfull bankett.  

 

Hovedsamarbeidspartner - Advokatfirmaet Hjort - og samarbeidspartner - Advokatforeningen - 

var stor støtte gjennom hele prosessen. Premiene og støtten de gav oss og deltakerne var 

avgjørende for en vellykket konkurranse. Vi selvfølgelig frem til videre samarbeid neste år.  
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STEP ELSA Norge 
 

I år har vi tilbudt to STEP-traineeship i Norge; et hos Fiskeridirektoratet i Måløy for andre år på 

rad, og et nytt traineeship på KG Jebsen Centre for the Law of the Sea ved Universitetet i 

Tromsø. Vi mottok 57 søknader til KG Jebsen-senteret, og 27 søknader til traineeshipet hos 

Fiskeridirektoratet. Det er gledelig og inspirerende å se at det er så stor interesse for 

traineeopphold i Norge blant jusstudenter ute i Europa. Gjennom de to rundene med søknader 

har vi mottatt 32 søknader fra Norske studenter, og det har vært stor variasjon i traineeshipene 

det har vært søkt på. Av de norske søkerne har én student fått tilbud om, og taket ja til, et 

traineeopphold i Kroatia.  

 

 
 

Et hovedfokus i for STEP i ELSA Norge denne styreperioden har vært å skape et felles 

markedsføringsmateriale som kan benyttes av alle lokalgruppene. I samarbeid med VP Marketing 

i ELSA Norge har vi utarbeidet en brosjyre som kan sendes til potensielle arbeidsgivere. Vi har 

også samarbeidet tett med Marketing nasjonalt og lokalt om å lage markedsføringsmateriale rettet 

mot studentene ved de norske fakultetene. I tillegg har vi laget et hefte med praktisk og faktisk 

informasjon om Norge, som skal sendes til traineene vi mottar i Norge.  
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Profilering 
 

ELSA følger visjonen ‘A just world in which there is respect for human dignity and cultural 

diversity’. Når vi profilerer vår organisasjon ønsker vi at visjonen skal komme klart frem. Dette 

innebærer at vi vil fremstå som attraktive for studenter som er potensielle nye medlemmer. 

Dessuten ønsker vi å bli sett på som profesjonelle av våre samarbeidspartnere og sponsorer. Ved 

å ha enhetlig markedsføring og nært samarbeid på lokalt- og nasjonalt nivå mener vi å kunne 

oppnå dette.  

 

ELSA Norge er tilstede gjennom ulike kanaler. En av de viktigste ressursene lokalt- og nasjonalt 

er bruken av sosiale medier, herunder særlig Facebook. Her informerer vi jevnlig om ulike tilbud 

og aktiviteter vi har å tilby til studentene. Vi har med glede registrert at våre facebooksider har 

hatt en stor økning i interessen det forutgående året. Per i dag har vi samlet 3500 likes og 

medlemmer. Dessuten har det vært en større pågang på brukere som har trykket seg inn og 

kommentert/likt innlegg vi har hatt. Av andre sosiale medier har blant annet Instagram vært tatt i 

bruk av ELSA Bergen.  

 

Videre har vi i år forsøkt å i større grad benytte oss av hjemmesiden ELSA.no med tilhørende 

hjemmesider for hver undergruppe. Vi anser våre hjemmesider som et av de viktigste 

kommunikasjonskanaler for å profilere vår organisasjon. Hjemmesiden er særlig et viktig verktøy 

hva kommer til å skape interesse hos potensielle samarbeidspartnere og sponsorer. I tiden 

fremover har vi som mål å skape en felles utforming for hjemmesiden til ELSA Norge lokalt og 

nasjonalt. Vi mener at dette vil bidra til at vi fremstår som enda mer enhetlige og profesjonelle.  

 

På lokalt nivå er plakater og løpesedler fremdeles en viktig informasjonskanal. Dette 

gjennomføres som regel i regi av lokalgruppene, enten på eget initiativ eller på vegne av ELSA 

nasjonalt. Bruken av plakater kombineres ofte med mer personlig markedsføring slik som å stå på 

stand eller ta kontakt med studenter som en tror vil ha særlig interesse av å delta på aktiviteten.  

 

Vi har i mindre grad fokusert på å ta i bruk mailinglister da dette ikke har vært ansett som 

nødvendig og lite effektivt. I denne sammenheng er det likevel verdt å merke seg at ELSA Bergen 

har fortsatt har en undergruppe på den lokale studentportalen «MiSide» hvor alle studenter ved 

UiB automatisk blir meldt inn. På denne måte har de mulighet til å legge inn informasjon om 

aktiviteter i en felles kalender og dele nyheter med fakultetet.  

 

For øvrig profileres ELSA overfor studentene gjennom studentmagasiner slik som det 

internasjonale magasinet Synergy og lokale magasiner som Injuria i Bergen, Studjur i Oslo og Just 

i Tromsø. Vi håper at vi i tiden fremover vil fortsette å utvikle og fornye oss slik at vi på best 

mulig måte når frem til studentene informasjon om alt vi har å tilby.  
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Rapport på den økonomiske tilstanden i ELSA Norge 
 

ELSA Norge 
 

ELSA Norges aktiviteter finansieres gjennom forskjellige inntektskilder. For det første har får 

Landsstyret inntekter gjennom den såkalte ”medlemsavgiften”. Medlemsavgiften innbetales fra 

lokalgruppene til ELSA Norge. I begynnelsen av året var denne på NOK 50 000,-. 

Medlemsavgiften er videreført, men er redusert til NOK 40 000,-.  

 

Videre har ELSA Norge en generell sponsoravtale med Nordli som gir NOK 20 000,- i inntekt 

per år. Landsstyret har også lyktes i å videreføre avtalen med Advokatforeningen. Avtalen 

innbringer NOK 34 000,- per år. Disse midlene er ELSA Norge forpliktet til å bruke på ENP. 

 

Landsstyret har også lyktes med å få en hovedsamarbeidspartner til ENP. ELSA Norge har 

inngått en avtale med Hjort som strekker seg over tre år, og som gir NOK 65 000,- i inntekter 

per år. Sistnevnte går til å dekke ELSA Norges øvrige budsjetterte kostnader. Midlene er med 

andre ord ikke ”bundet” til ENP. 

 

Det kan i tillegg nevnes at ELSA Norge har hatt en inntekt på NOK 10 000,- fra advokatfirmaet 

Schjødt. Inntekten stammer fra profileringstjenester. Inntekten har bidratt til at samlet årlig 

inntekt har blitt større en budsjettert. Dette vil gi et økt overskudd, og medfører at egenkapital 

blir større ved utgangen av denne styreperioden.  

 

Landsstyret har søkt å føre en forsvarlig økonomi gjennom styreperioden. Det ligger ELSA 

Norge for et høyere overskudd enn det opprinnelig var budsjettert med. Dette skyldes delvis at 

kostnadene er blitt noe lavere en budsjettert på noen poster. Samtidig er inntektsgrunnlaget økt 

grunnet inngåelse av samarbeidsavtalen med Hjort.  

 

Landsstyret har ført et konservativt økonomisk forbruk. Hensikten med dette har vært å bygge 

egenkapital. Målet har vært at egenkapitalen skal være forsvarlig når neste styre overtar. Ved 

styreperiodens slutt vil egenkapitalen sannsynligvis godt overstige NOK 150 000. 

 

ELSA Oslo  
 

ELSA Oslo har ikke inngått noen hovedsamarbeidsavtale i skrivende stund. Aktivitetsnivået 

finansieres med sponsormidler inndrevet for hvert enkelt arrangement. Deltakende avkreves også 

deltakeravgift på visse arrangementer.  

 

De arrangementene ELSA Oslo har hatt sponsorer knyttet til oppgis å være: Manduksjoner som 

sponses av Schjødt; Juristforbundet med finansiering av reise for vinnende lag i 
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forhandlingskonkurransen; Oslo Bar & Bowling; samt Universitetet i Oslo for aktiviteter avholdt 

for utvekslingsstudentene. Kostnader for deltakelse på Landsmøter og rekruttering har vært 

finansiert gjennom budsjettunderskudd.  

 

Tross årets budsjettunderskudd, har ELSA Oslo en relativt solid egenkapital. Det informeres om 

at denne per dags dato utgjør NOK 137 000,-, men er forventet å øke til NOK 150 000,- før 

enden av styreperioden.  

 

ELSA Bergen  
 

ELSA Bergen finansierer hovedsakelig sine aktiviteter gjennom en hovedsamarbeidsavtale med 

advokatfirmaet Harris, økonomisk støtte fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og 

en prosentandel av nettoinntektene på Arbeidslivsdagene ved det juridiske fakultet i Bergen. 

Samlet sett gir dette en svært god inntektsstrøm gjennom året. Inntektsgrunnlaget finansierer 

langt på vei lokalgruppens aktivitetsnivå.  

 

Økonomiansvarlig i ELSA Bergen beskriver den økonomiske tilstanden som solid. Det pekes på 

at lokalgruppen har en egenkapital på tilnærmet NOK 400 000,-. Egenkapitalmidlene består av 

bankinnskudd. Dette betyr at ELSA Bergen kan opprettholde nåværende aktivitetsnivå i ett år, 

uten å motta inntekter. Egenkapitalen gjør også at lokalgruppen er likvid gjennom hele året..  

 

ELSA Tromsø  
 

ELSA Tromsø har inngått en hovedsamarbeidsavtale med advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. 

Avtalen gis en inntekt som oppgis å utgjøre ti prosent av lokalgruppens årlige inntektsgrunnlag.  

 

I tillegg har lokalgruppen en avtale med Advokatforeningen. Inntekter fra denne avtalen oppgis å 

være en prosent av årlig inntekt. 

 

Hovedinntektskilden er, slik jeg forstår økonomiansvarlig, Arbeidslivsdagene ved det juridiske 

fakultet i Tromsø. Inntektene i forbindelse med dette arrangementet går – etter hva forstås - 

uavkortet til ELSA Tromsø. 

 

Økonomiansvarlig beskriver den økonomiske situasjonen i lokalgruppen som meget god. 

Egenkapitalen oppgis å gi grunnlag for å drive organisasjonen med nåværende aktivitetsnivå i 

omtrent 17 måneder, uten å motta inntekter.  
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Sammenfatning og konklusjon  
 

Så vel lokalgruppene som Landsstyret har tilsynelatende en solid økonomi. I vurderingen av 

lokalgruppenes økonomi ses hen til flere momenter. Det vektlegges at lokalgruppene har årlige 

inntekter som korresponderer med utgiftsnivået.  

 

Et ledd i organisasjonen har en inntektsstrøm som er mindre forutsigbar enn de øvrige. Dette er 

imidlertid ikke særlig urovekkende da også denne lokalgruppen har en forsvarlig egenkapital. 

 

Med forsvarlig egenkapital legges til grunn en konservativ definisjon. Det legges i begrepet at 

lokalgruppen kan opprettholde nåværende aktivitets-/kostnadsnivå i tilnærmet ett år uten å motta 

inntekter.  

 

Begrunnelsen for definisjonen er at lokalgruppenes virksomhet er særlig utsatt for svikt i 

inntektsgrunnlaget ved bortfall av sponsoravtaler. Samtlige lokalgrupper er avhengige av 

sponsormidler for å kunne opprettholde et godt tilbud til studentene.  

 

Samtidig er vi avhengige av høyt aktivitetsnivå, og mulighet til å nå ut til flest mulige studenter. 

Det er dette som kjernen i ELSAs markedsverdi for sponsorene. Derfor er det viktig at 

lokalgruppene kan opprettholde aktivitetsnivået i ett år for det tilfellet at en sponsoravtale skulle 

falle bort. Lokalgruppen må da kunne opprettholde sitt aktivitetsnivå – for å opprettholde sin 

markedsverdi – i tiden det søkes etter ny sponsor.  

 

I vurderingen legges også vekt på hvordan egenkapitalen er sammensatt. Egenkapitalen forstås å 

bestå i bankinnskudd i samtlige ledd i organisasjonen. Bankinnskudd er fullstendig likvide midler, 

og kan dermed benyttes som en ”buffer” gjennom hele året.  

 

Lokalgruppene vil derfor ikke kunne komme i risiko for ikke å ha tilstrekkelige midler til å betale 

regningene etter hvert som de forfaller. Det gjør også at lokalgruppene kan bære store kostnader i 

forbindelse med større arrangementer, i tilfeller hvor sponsormidler til arrangementet først 

kommer etter arrangementet er avholdt.  
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Årsrapport ELSA Oslo 
 
ELSA Oslo har i perioden 2013 – 2014 hatt et veldig høyt aktivitetsnivå. Vi har startet med nye 

prosjekter og antallet medlemmer per i dag er høyere enn noensinne, spesielt antallet aktive 

medlemmer. Per dags dato har vi 140 medlemmer i ELSA Oslo, påmeldt via påmeldingsskjemaet 

på nettsiden vår, siden vi har aktiv påmelding. 

antallet aktive varierer, det har jeg ikke et tall 

på, men det er mye høyere enn det har vært 

tidligere, dette ser vi både under deltagelse på 

møter og arrangeringen av aktiviteter VP AA 

har satt i gang mange nye prosjekter, og vi er 

spesielt stolte over å ha gjennomført 

forhandlingskonkurransen. Sosialtansvarlig har 

gjennom hele perioden arrangert sosiale 

aktiviteter for de internasjonale og nasjonale 

studentene. November 2013 ble det arrangert 

hyttetur, og i oktober 2013 ble det arrangert 

mataften med stor suksess.  

 

Vi har fått et nytt styreverv VP MCC – som er ansvarlig for å gjennomføre Moot Court 

Competition. Det er første gang vi vil arrangere noe slikt, og det er lagt ned mye arbeid allerede. 

 

ELSA Oslo har per dags dato ingen faste sponsorer, noe som er en påkjenning på økonomien og 

som går utover aktivitetsnivået vårt. Styret har den siste tiden kommet frem til at det kan være 

hensiktsmessig ikke å lete etter en fast sponsor for organisasjonen, men heller fokusere på å inngå 

samarbeid med potensielle partnere for å gjennomføre prosjekter. ELSA Oslo gjorde nettopp 

dette ved å inngå et samarbeid med advokatfirmaet Ræder under gjennomføringen av 

forhandlingskonkurransen.  

 

  

Hyttetur med internasjonale studenter. 
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Forhandlingskonkurransen 
 

Våren 2014 arrangerte ELSA Oslo 

forhandlingskonkurransen. Det er første 

gang ELSA i Norge har arrangert noe slikt. 

Det ble en stor suksess. Vi samarbeidet 

med advokatfirmaet Ræder, som bisto oss 

med lokalene sine. Vinnerne fikk en 

pengepremie på kr. 4000, og et 

traineeopphold hver hos Ræder.  

 

 

Vinnerne vil også være Norges første lag 

som deltar i den prestisjefulle The 

International Negotiation Competition 

som blir avholdt i Sør-Korea i løpet av året.  

 

Mataften 
 
Oktober 2013 arrangerte ELSA Oslo for første gang 

internasjonal mataften. Arrangementet var rettet mot 

internasjonale studenter ved juridisk fakultet, men mange 

norske studenter deltok også. Ideen var at alle skulle ta med 

en rett som representerer hjemlandet deres. Mataften ble en 

stor suksess, og vi håper å gjenta den senere semestre også.  

 

 

 

  

Internasjonal mataften 

ELSA Oslo med vinnerne av forhandlingskonkurransen og 

representanter for advokatfirmaet Ræder 
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Aktivitetsoversikt 
 

ARRANGEMENT DATO 
ANTALL 

DELTAKER
E 

MARKEDSFØRING 

Fadderuke 12.–

17.08.2013 

80-100 Facebook, flyers, plakater 

Besøk i Høyesterett 14.08.2013 20 Facebook 

Stand i kantinen: 

promotering av ELSA og 

infomøtet 

22.08.2013 ~  

Infomøte for norske 

jusstudenter 

27.08.2013 70 Facebook, flyers, plakater, i 

forelesning 

Infomøte for internasjonale 

jusstudenter 

27.08.2013 100  

Forelesning med Morten 

Walløe Tvedt: Å skrive jus til 

eksamen 

30.08.2013 70 Facebook, flyers, plakater, i 

forelesning 

Forelesning med Morten 

Walløe Tvedt: Særtrekk og 

likheter i metode i 

offentligrettslige og 

internasjonale fag 

30.08.2013 70 Facebook, flyers, plakater, i 

forelesning 

Gåtur fra Sognsvann 08.09.2013 30 Facebook, flyers, plakater 

Medlemsmøte 25.10.2013 40 Facebook, flyers, plakater 

Internasjonal mataften 25.10.2013 60 Facebook, flyers, plakater 

Hyttetur til Hoppeseter 01.–

03.11.2013 

40 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i EU/EØS-

rett 

02.11.2013 50 Facebook, flyers, plakater 

Generalforsamling 06.11.2013 15 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i selskapsrett 27.11.2013 50 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i folkerett 28.11.2013 50 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i sivilprosess 02.12.2013 50 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i fast eiendom 03.12.2013 50 Facebook, flyers, plakater 

Fadderuke m/ Internasjonal 
Aften arrangert av ELSA 

06.–
11.01.2014 

80 Facebook, flyers, plakater, e-
post 

Julebord 16.01.2014 25 Facebook 

Infomøte  21.01.2014 80 Facebook, flyers, plakater, i 
forelesning 

Forelesning med Morten 27.01.2014 50 Facebook, flyers, plakater, i 
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Walløe Tvedt: Å skrive jus til 
eksamen 

forelesning 

Joint Study Visit with ELSA 
Bergen to ELSA Azerbaijan 

30.01.–
03.02.2013 

7 Facebook, flyers, plakater 

ELSA-dagen: Stand i 
kantinen 

5.03.2014 ~ Facebook, flyers, plakater 

ELSA-dagen: Foredrag med 
Jon Wessel-Aas 

5.03.2014 30 Facebook, flyers, plakater 

Stand på UiOs Åpen Dag 11.03.2014 5 Facebook 

Stand utenfor heisen: 
promotering av 
Forhandlingskonkurransen 

20.03.2014 ~ Facebook, flyers, plakater 

Lawyers@Work: 
Utenriksdepartementet 

25.03.2014 30 Facebook, flyers, plakater 

ELSA Oslos 
Forhandlingskonkurranse: 1. 
runde, semifinale og finale, 
samt bankett 

April–mai 
2014 

16 Facebook, flyers, plakater, 
stands 

Stand for promotering av 
sommerskoler 

April 2014 ~ Facebook, flyers, plakater 

Generalforsamling ELSA 
Oslo 

09.04.2014 25 Facebook, flyers, plakater 

Legal English Course med 
Kevin Harris hos Schjødt 

11.04.2014 45 Facebook, flyers, plakater, 
stands 

Manuduksjon i selskapsrett 
hos Schjødt 

25.04.2014 50 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i EU/EØS-
rett hos Schjødt 

28.04.2014 50 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i sivilprosess 
hos Schjødt 

07.05.2014 50 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i folkerett hos 
Schjødt 

07.05.2014 50 Facebook, flyers, plakater 

Manuduksjon i fast 
eiendoms rettsforhold hos 
Schjødt 

13.05.2014 50 Facebook, flyers, plakater 

ELSA Oslos National Day 
Breakfast 

17..05.2014 100 Facebook, flyers, plakater 
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Årsrapport ELSA Bergen 
 

ELSA Bergen har hatt et veldig aktivt og vellykket år. Vi har hatt mange forskjellige arrangement 

med flere deltakere, og er veldig fornøyde med året som har gått. Aktiviteten i de forskjellige 

gruppene har holdt seg på et like høyt nivå i år som i fjor. Dette særlig i S&C, hvor det nå har 

blitt bestemt at det skal lages en stilling som Director for studieturene som følger av det høye 

aktivitetsnivået.  

 

Sammen med Juristforeningens “Fagstyret” 

klarte S&C å få selveste Knut Storberget til 

Bergen. Han holdt et flott foredrag for 

bergensstudentene og det kom rundt 300 

stykker. Videre har STEP hatt høy aktivitet 

med flere gode stands i løpet av året. De fikk 

inn hele 19 søknadsbrev på traineeships i 

utlandet, og dette var de utrolig fornøyde 

med. Styret feiret ELSA sin 30års dag med 

kake på kontoret, og mange kom innom. 

ELSA-day ble også et flott arrangement hvor 

vi hadde både stand, foredrag,  

og quiz.      

    

 

Prosedyrekonkurransen ble som vanlig 

avholdt av AA i tre runder, og alle disse ble 

veldig vellykket. AA arrangerte også study 

visit til Oslo med utvekslingselevene, og dette 

var en veldig populær tur. ALD ble avviklet 2. 

og 3.februar, og de fortsatte fjorårets suksess 

med to dager. ALD har aldri hatt et så høyt 

deltakertall som i år, det var 29 på den 

offentlige dagen, og 31 på den private. 

Avtalen om Arbeidslivsdagene med 

Juristforeningen er også forlenget for tre nye år. Ellers har det som vanlig blitt avholdt flere 

quizer i løpet av året, og noen av disse har også blitt avholdt på engelsk for å inkludere 

utvekslingselevene enda mer. 

 

Internasjonal deltakelse  
 

Storberget med S&C 

God stemning på ELSA-quiz 
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Ikke bare har vi hatt et høyt aktivitetsnivå i lokalgruppen, men representanter for ELSA Bergen 

har også vært aktive på det internasjonale plan i ELSA dette skoleåret. De fleste i styret har deltatt 

på minst ett internasjonalt møte, og aktive medlemmer har også fått se den internasjonale siden 

av ELSA. I begynnelsen av styreperioden deltok VP STEP, VP S&C og VP AA på et veldig 

vellykket Key Area Meeting i Bratislava. Deretter var det ICM i Kroatia, der tre av 

styremedlemmene i ELSA Bergen deltok, mens fire var tilstede på ICM Malta.  

 

Alle deltakerne bidro med god innsats på møtene, blant annet gjorde Linn og Hilde en strålende 

jobb som henholdsvis teller og sekretær i plenum. I løpet av vårsemesteret ble det også arrangert 

en study visit til Baku i Azerbadsjan, hvor fire styremedlemmer og tre aktive medlemmer deltok 

fra Bergen. I tillegg til å være morsomt og lærerikt for de som har deltatt på møter, har den 

internasjonale aktiviteten også bidratt til utvikling i lokalgruppen.  

 

 

 

Gjennom internasjonale møter får styremedlemmene større innsikt i hvordan organisasjonen 

fungerer, og ideer til arrangementer som kan gjennomføres lokalt. Og ikke minst fører 

internasjonal deltakelse til inspirasjon og ekstra engasjement, noe som spres og igjen fører igjen til 

at flere ønsker å være med både på internasjonale møter og i lokalgruppen.  

 

 

  

ELSA Bergen på KAM i Bratislava ELSA Bergen på study visit i Aserbajdsjan 
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Study visit til Oslo med utvekslingselevene 
 

Mandag 7. april dro en gjeng fra AA 

i ELSA Bergen med 21 

utvekslingsstudenter til Oslo. De tok 

toget mandag morgen, hadde en liten 

sightseeing i Oslo sentrum som 

endte med en felles middag på Aker 

Brygge. På kvelden møtte de en 

hyggelig gruppe fra ELSA Oslo og 

hadde en morsom kveld ute. 

Tirsdag begynte dagen tidlig, og de 

hadde spennende omvisninger på 

Stortinget, Høyesterett og Nobels Fredsprissenter. Etter noen intense dager tok de nattoget hjem 

fra tirsdag til onsdag. De hadde en super tur, hvor de fikk blandet det sosiale med det faglige, og 

alle hadde inntrykk av at utvekslingsstudentene synes det var et veldig positivt arrangement. 

         

Den store studieturen 
 

Det er grunn til å trekke frem den store studieturen som et viktig arrangement for ELSA Bergen. 

Turen er et godt tilbud til studentene ved fakultetet, og en gyllen mulighet til å bli kjent med et 

annet lands kultur og rettssystem på en rimelig og morsom måte. Derfor er det også stor kamp 

om plassene. Tilbakemeldingene på turene har vært veldig gode, og mange av deltakerne blir med 

som aktive medlemmer i lokalgruppen i etterkant.  

 

Den store studieturen 2013 gikk til Cuba, 

og ble planlagt styreperioden 2012-2013. I 

løpet av oppholdet på Cuba fikk 

deltakerne fikk blant annet en guidet 

omvisning i Havana med informasjon om 

Cubas historie, og det var lærerike besøk 

hos det cubanske juristforbundet og 

kvinnerettighetsorganisasjonen FMC. I 

tillegg var besøket på den norske 

ambassaden svært interessant, og ga et 

nytt perspektiv på det som ble fortalt på 

de andre besøkene. I den lille byen 

Trinidad ble det også litt tid til å være 

turister, med blant annet strandtid, ridetur 

i jungelen og salsakurs.  

Gruppen fra Bergen utenfor Stortinget i Oslo 

Studieturen på Cuba 
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I løpet av styreperioden 2013-2014 har den store studieturen 2014 vært under planlegging. Denne 

gangen er det Costa Rica og Nicaragua som er destinasjonene, og studieturen går fra 24.august til 

9.september 2014. Temaet for turen er arbeids- og menneskerettigheter, og deltakerne vil blant 

annet besøke en menneskerettighetsdomstol, Supreme Court og kongressen i San Jose og ulike 

organisasjoner i Leon. Det legges også opp til besøk på den kjente vulkanøyen Ometepe Island 

og historiske turer i byene. 

 

Aktivitetsoversikt  
 

Arrangement Dato: Antall deltakere: Markedsføring: 

Fadderuke 11.-17.08.2013 30 Ingen 

Infomøte om ELSA 21.08.2013 70 Plakat, facebook, folkemunn 

Den store studieturen 

til Cuba 

26.08-10.09. 

2013 

20 Facebook, plakater, stands, 

informasjon i forelesninger 

Infomøte AA, S&C 

og STEP 

27.08.2013 60 Facebook, plakater 

Bli kjent vors, AA, 

S&C, STEP 

29.08.2013 ca 60 Facebook 

Bli kjent fest 29.08.2013 ca 50 Facebook 

Institutional Visit til 

Genève 

02.-09.09.2013 12 Facebook, plakater, stand, 

informasjon i forelesninger 

Dinner party 

 

19.09.2013 60 Facebook, epost 

ELSA-dagen: 

foredrag i 

kontraktsrett II, quiz 

om kvelden 

24.09.2013 150 på foredrag, 

40 på quiz 

Facebook, plakat, muntlig 

Prosedyrekonkurranse

n 

01.10-22.11. 

2013 

300 Facebook, flyers, plakater, stand, 

personlig kontakt. 

 

Foredrag med Knut 

Storberget 

23.10.2013 300 Facebook, hjemmesiden, 

plakater, annonsering på miside 
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Lunsjseminar hos 

Schjødt, tema 

prosedyreteknikk 

29.10.2013 

 

30 Facebook 

Halloween party, AA 31.10.213 40 Facebook 

Promoteringsstand 

for delegations 

05.11.2013 150 Facebook, hjemmesiden, 

plakater, flyers 

Hyttetur til 

Kvamskogen 

08.-09.11.2013 26 Facebook 

 

Foredrag innen ”Juss i 

praksis”, tema 

leilighetskjøp 

11.11.2013 50 Facebook 

Foredrag med 

Advokatfirmaet 

Harris innen tingsrett 

12.11.2013 250 Facebook, plakater 

Bedriftspresentasjon 

hos Advokatfirmaet  

Harris 

14.11.2013 30 Facebook, hjemmesiden 

 

Good bye-party 16.11.2013 40 Facebook 

Pubquiz 19.11.2013 Ca. 40 Facebook 

Lunsjseminar hos 

Schjødt, tema 

transaksjoner 

22.11.2013 30 Facebook 

IFP-foredrag med 

Theo Jordahl fra TV2, 

tema medierett 

25.11.2013 100 Facebook, plakater, 

hjemmesiden 

Foredrag om 

skatteunndragelse 

28.11.2013 50 Facebook, annonsering på 

miside 

Foredrag med Morten 

Valløe Tvedt, tema 

juridisk metode & 

hvordan skrive 

09.12.2013 350 Facebook, plakater, annonsering 

på miside 
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teorioppgave 

Julebord 13.12.2013 43 Facebook 

Stand ved lansering av 

STEP-nyhetsbrev 

09.01.2013 50 Facebook, plakater 

Internasjonal quiz 16.01.2014 40 Facebook 

Promoteringsstand 

for IV til Costa Rica 

og Nicaragua 

27.01 og 30.01 

2014 

150 Facebook, informasjon i 

forelesninger, flyers 

 

Study Visit til Baku, 

Azerbaijan. Tema: 

Det azerbaijanske 

rettssystemet 

30.01-03.02. 

2014 

7 deltakere fra 

ELSA Bergen 

Informasjon til aktive 

medlemmer gjennom respektive 

VP’er. 

AA-vors før 

maskeradefesten 

31.01.2014 15  Møte, facebook. 

 

Sponsorfest i regi 

S&C 

31.01.2014 150 Facebook, flyers 

Promoteringsstand 

for delegations på 

Arbeidslivsdagene 

03.02.2014 100 Facebook, hjemmesiden 

 

 

STEP-stand på ALD 03.02.2014 15 ALD magasinet og facebook 

Mentorweekend 07.-09.02.2014 60 Facebook, epost 

Promoteringsstand 

for IV til Roma, 

Venezia og Milano 

10.02.2014 100 Facebook, informasjon i 

forelesninger 

Promoteringsstand & 

åpent kontor for 

Summer Law School 

17.02.2014 50 Facebook 

Foredrag med 

Gjermund Mathisen 

fra EFTA, tema: 

forholdet til EU og 

25.02.2014 300 Facebook, plakater, 

hjemmesiden, annonsering på 

miside 
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EØS-avtalen  

ELSA-day: Stand med 

tema IFP & Human 

Rights,  foredrag 

innen immaterialrett 

og quiz 

05.03.2014 150 Facebook, hjemmesiden, 

plakater, annonsering på miside 

 

Fest for ELSA-

medlemmer og 

utvekslings-  

studentene 

20.03.2014 Ca 60 Facebook 

Lunsjseminar hos 

Schjødt, tema praktisk 

kontraktsrett 

27.03.2014 30 Facebook 

STEP-kveld 31.03.2014 30 Facebook, plakater 

Legal English Course: 

1. Writing Modern 

Legal English 

2. Drafting Contracts 

in Modern Legal 

English 

1. 03.04.14 

2. 04.04.14 

50 Facebook 

Dinner Party 03.04.2014 30 Facebook 

Institutional visit til 

Oslo 

07.-09.04.2014 28 Facebook, epost 

Sponsorfest i regi av 

S&C 

24.04.2014 50 Facebook, plakater 

Hyttetur Kvamskogen 25.-27.04.2014 35 Facebook 

Stand ved lansering av 

newsletter 

29.04.2014 30 Facebook, plakater 

Åpent kontor med 

kaker i forbindelse 

med ELSAs 

stiftelsesdag 

05.05.2014 70 Facebook 
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Institutional Visit til 

Roma, Venezia og 

Milano 

06.-13.05.2014 12 Facebook, plakater, flyers, stand, 

informasjon i forelesninger 

Good bye-party 09.05.2014 40 Facebook 

Bedriftspresentasjon 

hos Advokatfirmaet 

Harris 

15.05.14 20 Facebook 

Avslutningsfest 22.05.2014 40 Facebook 

Foredrag med 

Advokatfirmaet 

Harris, tema: arve- og 

familierett 

29.05.2014 250 Facebook, annonsering på 

miside 
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Årsrapport ELSA Tromsø 
 

ELSA Tromsø er den nordligste ELSA-lokalgruppen i verden. Vi har flere arrangementer i begge 

semestre, med hovedtyngde på første halvdel av hvert semester.  

 

I Tromsø er prosedyrekonkurransen og arbeidslivsdagene svært viktige. Begge arrangementer 

gikk knirkefritt i år. 

 

 
De to finale lagene Tora Ellingsen og Line Isabell Sivertsen, og Harald Trosdahl og Simen Angell Nicolaysen 

 

Vi arrangerer også foredrag og seminarer. Nytt i år var Legal English-kurset. Tilbakemeldingen 

fra studentene var god. Det arrangeres også quiz flere ganger hvert semester, i samarbeid med 

juristforeningen i Tromsø.  

 

Nytt i år var en studietur til Asia, nærmere bestemt Shanghai. 

ELSA Tromsø ønsket å satse stort på en lengre tur, noe vi håper 

å kunne gjenta senere. 

 

Som tidligere år, vekket den lokale prosedyrekonkurransen stor 

interesse og engasjement blant studentene. Lagene fra Tromsø 

har også markert seg i den nasjonale prosedyrekonkurransen. 

ELSA Tromsø håper dette i noen grad skyldes et godt 

gjennomført arrangement, der ELSA Tromsø og veilederne vi 

samarbeider med har gitt god oppfølging og informasjon. Hjort 

DA gir hovedpremien, deltakelse på et prosedyreseminar på 

Finse. 

 

  
Noen av deltakerne på studieturen 

til Shanghai 
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ELSA Tromsø er også stolte 

over å ha ny hovedsponsor: 

Advokatfirmaet Steenstrup 

Stordrange DA. Vi håper på 

et langt og godt samarbeid, 

noe starten på vårt forhold 

tyder på at det vil bli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsoversikt 
 

Arrangement: Dato: Antall deltakere: Markedsføring: 

Stand og introduksjon for 

1.avd 

13.08.13 Hele 1.avd Stand med 

goodiebags/flyers 

Rekrutteringslunsj 30.08.13 60 Facebook, flyers, 

plakater, i forelesning, 

i seminar 

Forelesning med Morten 

Walløe Tvedt 

6.9.13 64 Facebook, flyers, 

plakater, i forelesning 

Forelesning Prosedyre og 

retorikk med stipendiat 

Marius Storvik 

10.9.13 50 Facebook, flyers, 

plakater, i forelesning 

Prosedyrekonkurransen, 

1.runde 

11.9.13 8 lag, full rettssal hver 

runde (~85 tilskuere) 

Facebook, flyers, 

plakater, i forelesning 

Quiz 26.9.13 60 Facebook, plakater 

Prosedyrekonkurransen 

2.runde 

2.10.13 Hhv. 61 og 52 tilsukere Facebook, flyers, 

plakater, i forelesning 

STEP-stand 2.10.13 De som var innom 

prosedyrekonkurransen 

Facebook, flyers, 

plakater 

Arbeidssøkerkurs 3.10.13 24 Facebook, flyers, 

plakater, fronter 

Prosedyrekonkurransen. 

finale 

1.11.13 149 tilskuere Facebook, flyers, 

plakater, i 

ELSA Tromsø 
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forelesning/seminar 

Prosedyrekonkurransen 

afterparty 

1.11.13 148 Facebook, flyers, 

plakater, i forelesning 

Generalforsamling 4.11.13 15 Plakater, facebook 

Studietur 

Amsterdam/Haag 

30.10.13-4.11.13 8 Facebook, flyers, 

plakater, i 

forelesning/seminar 

Quiz 14.11.13 Rundt 25-30 Facebook, plakater, 

fronter 

Legal English-kurs 15.11.13 15 Facebook, flyers, 

plakater, i forelesning, 

seminar, fronter, 

fakultetets 

hjemmesider 

Studietur Shanghai 8.-20.1.14 10 Facebook, fronter, 

plakater 

Åpent kontor STEP 15.1.14 7 Fb-event 

Quiz 6.2.14 Rundt 50 Som normalt 

Arbeidslivsdagen 14.2.14 Rundt 250 jusstudenter 

og en del andre studenter 

Facebook, flyers, 

plakater, 

forelesninger, 

seminar, fronter, 

jungeltelegrafen 

Quiz 5.3.14 43 Som normalt 

Seminar om EMDs arbeid 

med medierett (med en 

juridisk ansatt fra EMD) 

6.3.14 15 Facebook, fronter, 

forelesning 

Landsmøte ELSA 28.-30.3.14 Hele ELSA  

Generalforsamling 3.4.14 Omtrent 50 Facebook, plakater, 

flyers 

Quiz 2.4.14 Underkant av 50  

 

 

 


