Forord
Denne årsberetning er udfærdiget i maj 2018.
Endnu et bestyrelsesår er gået. Et år i ELSA Aarhus, hvor vi på alle områder har formået at skabe gode
resultater og følgelig udgangspunkter for videre udvikling. Ikke mindst har vi ryddet op og optimeret en
lang række processer. Vi kan nu videregive arbejdet med god samvittighed til dygtige og motiverede
folk, der uden tvivl vil forsætte den gode udvikling – og forhåbentlig gøre det endnu bedre i det
kommende år.
Denne rapport har til formål at give et tilbageblik på foreningens arbejde i indeværende bestyrelsesår.
Årsberetningen skal give medlemmerne et indblik i, hvad vi i løbet af året har foretaget os samt være et
værktøj for den kommende bestyrelse. Rapporten er sammensat af en række forskellige delelementer,
bl.a. bestyrelsesoversigt, aktivitetskalender, oversigt over bestyrelsens One Year Operational Plan samt
gennemgang af de forskellige områders aktiviteter. Hertil kommer en række anbefalinger og erfaringer
fra den nuværende bestyrelse, således vi kan sikre den fortsatte udvikling af foreningen.
ELSA er en forening, der skaber rammerne for udvikling af vores professionelle færdigheder på så
mange forskellige planer. En forening, der giver os muligheder for arrangementer, der bidrager til en
anderledes tid på studiet. ELSA giver oplevelser, udfordringer og successer. Vigtigst af alt giver ELSA
os muligheden for at danne venskaber og møde mennesker, vi ellers aldrig ville. Derfor – af hjertet tak
for et på så ufattelig mange måder fantastisk år, som jeg er stolt af at have været en del af. I ønskes alle
held og lykke fremover.
Rapporten er udarbejdet af undertegnede på baggrund af en række individuelle beretninger fra den
øvrige bestyrelse. Dette medfører, at alene jeg står til ansvar for det endelig indhold. Det er i sagens
natur umuligt at beskrive 35+ menneskers arbejde over et helt år i en relativt kort beretning. Der vil
derfor være udeladt en række områder, aktiviteter mv. Dette er ikke et udtryk for, at disse har været
uden betydning eller lign., men er alene et resultat af min prioritering.
President i bestyrelsesåret 2017/2018
Maria Sadeghi
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Bestyrelsesoversigt
President
Maria Sadeghi
Secretary General
Martin Guldbrandt Hansen
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Helena Marie Antonsen
Vice President in charge of Marketing
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Pia Sebele Sædam
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Aktivitetskalender 2017/2018
August:

Modtagelse af udvekslingsstuderende

13. september 2017:

Introarrangement

5. oktober 2017:

Vinsmagning (udsolgt)

6.-8. oktober 2017:

National Council Meeting – Aalborg

26. oktober 2017:

Droner i offshore m. NJORD Law Firm (udsolgt)

6. november 2017:

Københavnertur – Justitsministeriet og Horten (udsolgt)

9.-12. november 2017:

Nordic Officers Meeting – Helsinki

21. november 2017:

Udlandsophold og STEP m. Kromann Reumert (udsolgt)

24. november 2017:

Julefrokost

6. december 2017:

Den gode juridiske opgave m. lektor Morten Midtgaard Fogt

11. december 2017:

Kursus i civilproces m. Bech-Bruun (udsolgt)

Januar:

Modtagelse af udvekslingsstuderende

8. februar 2018:

Vinsmagning – sommerens vine (udsolgt)

23. februar 2018:

Storbestyrelsesarrangement

27. februar 2018:

Kunsten at procedere m. Kromann Reumert

1.-8. marts 2018:

Udlandstur – Paris (udsolgt)

14. marts 2018:

Procedurekonkurrence

19. marts 2018:

Infomøde om Summer Law Schools

21. marts 2018:

Københavnertur – Ombudsmanden og Bruun & Hjejle

5. april 2018:

Varemærkeret m. NJORD Law Firm (udsolgt)

9. april 2018:

Den gode jobsøgning m. Horten

23. april 2018:

Eksamensforberedende workshop m. Andersen Partners (udsolgt)

27.-29. April 2018:

National Council Meeting – København
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15. maj 2018:

Ordinær generalforsamling

15.-22. juli 2018:

Summer Law School – Human Rights (udsolgt)
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OYOP – One Year Operational Plan
Planen er udarbejdet som led i kandidatur til bestyrelsen 2017/2018. Herudover i samarbejde med
hvert enkelt bestyrelsesmedlem ved individuelle samtaler i september 2017.
President
• Min. ét nyt samarbejde
• Øget samarbejde på lokalt og nationalt plan
o Motivering af bestyrelsen – individuelle samtaler i starten af bestyrelsesåret -> hvilken
rolle skal President have i relation til de enkelte bestyrelsesmedlemmer? Hvad har de
brug for i løbet af året således de respektive målsætninger nås.
o MEGET mere fokus på samarbejde med de øvrige lokalgrupper
• Opdeling af AA-posten
o Optimering af processen og arrangementerne
o Muliggør udvidelse af området med henblik på bl.a. fundraising
o Bedre overblik og øget motivation hos de respektive Vice Presidents
• Directors
o Øget fokus og inkludering
o Bedre strukturering af processen
o Motiveret ansøgning – samtaler
o Øget ansvar – bedre udbytte -> for alle parter.
• Transition
o Optimering
o Udarbejdelse af nye handbooks
• Øget fokus på kandidatstuderende
• Slå medlemsrekord
Secretary General
• Optimering af introarrangement
o Slå deltagerrekord
• Fokus på implementering af forskellige HR-strategier
o Særlig fokus på Directors
o Særlig fokus på, at ELSA Aarhus skal fungere som samlet enhed
• Medlemskonkurrence
• Optimering af processer
o Nyt digitalt indmeldingssystem samt ny medlemsliste
o Nyt mail-system
o Nye kommunikationssystemer
• Forbedring af hjemmesiden
• Varetagelse af kontakt til medlemmerne
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Treasurer
• Skarp fokus på struktur og orden
• Tillid og gennemsigtighed
• Løbende opdateringer
• Bedre transition samt hurtigere overlevering i forbindelse med bestyrelsesskift
VP Marketing
• Fokus på bedre markedsføringsmateriale – brug af videoer
• Optimering af hjemmeside – herunder galleri, eventside mv.
• Øget brug af sociale medier – konkrete målsætninger for stigning i antal følgere mv.
• Øget fokus på samarbejdet med de øvrige områder – særligt Key Areas
VP AA
• Optimering af kvaliteten af arrangementerne
• Flere udsolgte arrangementer
• Effektiv brug af Directors -> specifikke Director-teams
• God kommunikation med marketing i forbindelse med promovering
• Fokus på forbedredele og planlægning
• Optimering af procedurekonkurrencen
VP S&C
• Hovedfokus dette år: vi skal have en Summer Law School!
• Flere aktive Directors - opgavefordeling
• Øget fokus på fondssøgning – først og fremmest til udlandsturen og SLS
• Udlandstur og ELSA Day - optimering
VP STEP
• MEGET mere fokus på inkludering af STEP – både internt i bestyrelsen og eksternt
• Øget viden hos øvrige områder
• Nytænkning – evt. ”STEP-sponsor”
• Fokus på Directors – inkludering og samarbejde
• Optimering af markedsføring – intensiveret student- og jobhunting.
Mentorkoordinator
• Øget inkludering i det øvrige bestyrelsesarbejde
• Samarbejde med de øvrige poster – særligt Key Areas – evt. samarbejde om internationale
arrangementer, således udvekslingsstuderende inkluderes mere
• Fokus på venskaber – afgørende med vedvarende kontakt med teamet og
udvekslingsstuderende
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Aktiviteter og tiltag
President - BEE
Board Management
Det er relativt nemt at skrive en række flotte ord om ”god Board Management”. En formand skal agere
bindeled mellem de forskellige områder samt sørge for, at bestyrelsen er motiveret og klædt på til at nå
de respektive målsætninger. En motiveret og velfungerende bestyrelse skaber uden tvivl de bedste
resultater. Det udfordrende ligger i hvordan. I min optik er det afgørende tillid. Den tillid opnås alene
igennem gennemsigtighed, reelt relationsarbejde, klare grænser og forventningsafstemning. Det er
områder jeg i særdelshed har arbejdet på dette år. Jeg fandt, at dette var den mest optimale måde,
hvorpå jeg kunne løse min fornemmeste opgave på – at motivere og assistere bestyrelsen.
Jeg startede året ud med individuelle samtaler med den daværende bestyrelse. For mig var det
afgørende, at jeg havde så stor indsigt som muligt i alle områder. Herudover var det afgørende for mig
at høre, hvad der havde været af forventninger til deres formand – hvad havde fungeret, og hvad havde
ikke? Efter bestyrelsesårets begyndelse afholdte jeg individuelle samtaler med alle fra dette års
bestyrelse. For at jeg kunne hjælpe bedst muligt, var det nødvendigt for mig at vide, hvilke
målsætninger de hver især havde sat sig, og hvor de gerne ville hen med arbejdet. Hertil kommer
forventningsafstemningen. Hvilken rolle havde de hver især brug for, at jeg skulle spille som formand?
På den facon har jeg i år haft 9 forskellige formandskasketter på. Men for mig at se er det altafgørende,
at formanden lytter til bestyrelsen og lader den bestemme retningen for, hvor den vil hen. Det er så
formandens opgave at sørge for, at alle når den endelige destination.
Det var et klart fælles mål for Martin og jeg, at (stor)bestyrelsen skulle styrkes. Yderligere skulle der
skabes fokus på repræsentation udadtil – primært NCM, NOM og ICM. I Aarhus har disse ting ikke
været promoveret og kommunikeret tilstrækkeligt uden for bestyrelsen, hvorfor en lang række aktive
medlemmer først kender til disse tilbud for sent. Dette skulle der ændres på, og det har medført, at
ELSA Aarhus har været stærkt repræsenteret på en lang række møder i år.
Expansion
Da jeg startede var det for mig vigtigt at have in mente, at ELSA Aarhus - takket være de forrige
bestyrelsers gode arbejde – er en lokalgruppe i det danske netværk med stor succes. En forening, som
jeg, når vi har været blandt andre lokalgrupper, erfarede, at man på mange måder kigger til, når man
søger at udvikle sig. Det var derfor for mig ikke en primær opgave at vækste helt vildt, men derimod at
vedligeholde og udvide de aftaler, der allerede forelå, og optimere processerne og arbejdet der, hvor det
til tider kan halte. Jeg startede følgelig året med et klart mål – min. ét nyt samarbejde.
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Bech-Bruun – kursus i civilproces
Målet blev realiseret i september 2017, da vi indgik aftale med Bech-Bruun om at indlede et
projektbaseret samarbejde. Da det yderligere var et mål at fokusere mere på kandidatstuderende blev
det til et fagligt arrangement i civilproces.
Antal pladser: 65
Antal pladser besat: 65 + venteliste
Anbefaling: såfremt den kommende bestyrelse ønsker at forsætte dette samarbejde anbefales det at det
udvides og at der udarbejdes en kontrakt. Hertil skal det præciseres, at arrangementet for fremtiden ikke
skal være placeret under formanden, men i stedet under et af de respektive Key Areas, og at dette var
en undtagelse i år, da det var mig der indgik aftalen og samarbejdet uden involvering af ex. AA.
Kammeradvokaten
D. 7/11 underskrev vi vores første samarbejdsaftale med Kammeradvokaten som Generel Partner.
Aftaleperioden lyder på 1/1 2018-1/8 2018. Kontraktens ydelser bestod bl.a. af arrangementer,
promovering mv. mod et sponsorat af kr. 10.000.
Grundet manglende tilbagemeldinger fra Kammeradvokaten kom vi desværre ikke til at afholde
arrangementet i dette bestyrelsesår, idet vi kom for tæt på øvrige arrangementer og eksamensperiode.
Det anbefales derfor, at kontrakten tages op til forhandling på ny. Der er et stort udviklingspotentiale i
dette samarbejde.
External Relations
Her skal alene kort nævnes en vigtig og afgørende ting, der for os er lykkedes med succes i år.
Samarbejdet lokalgrupperne/lokalformændene imellem har fungeret optimalt. Dette har resulteret i, at
vi på mange måder har stået stærkere som lokalgruppe, og dette har særligt haft stor betydning i relation
til NCM og vedtægtsændringer mv. Stort set alle af ELSA Aarhus ønskede ændringer til
beslutningssamling- og vedtægter er blevet stemt igennem i år.
Det kan kun anbefales, at dette samarbejde fortsættes.

Secretary General - IM
Internal Management
IM har i år haft et stort fokus på HR, og herunder særligt inklusion og motivation af foreningens aktive
medlemmer. En stor del af dette har været, at hele storbestyrelsen skulle fungere som en samlet enhed,
og vi har derfor i høj grad opfordret alle til at deltage i forskellige arrangementer – både eksternt og
internt i ELSA. Derudover har vi selv afholdt et storbestyrelsesarrangement med det formål at ryste
storbestyrelsen sammen og derudover informere alle aktive medlemmer om ELSA’s forskellige tilbud.
De forskellige oplæg blev her afholdt af directors fra de forskellige Key Areas for på den måde at
engagere alle i det faglige program.
Vi har desuden afholdt en medlemskonkurrence for hele storbestyrelsen, hvor udfordringen var at
skaffe flest medlemmer til foreningen. Denne konkurrence havde to hovedformål. Det ene var selvsagt
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at skaffe flere nye medlemmer, mens det andet formål var, at engagere alle aktive medlemmer, og give
alle en følelse af ansvar i forhold til foreningens fortsatte drift og udvikling.
Indmeldinger og medlemmer
Det er ingen hemmelighed, at en stor tid af næsformandens tid tidligere har været brugt på
administrativt arbejde. Det har derfor i år været et mål, at dette administrative arbejde skulle nedsættes,
således at tiden kunne fokuseres på udvikling og HR. Derfor fik vi indsat en plug in formel på
hjemmesiden, hvorfra medlemmernes data i forbindelse med indmelding bliver overført til en online
medlemsdatabase. Tidligere er de pågældende data blevet sendt på mail efter indtastning på
hjemmesiden, hvorefter de manuelt skulle indtastes i medlemsdatabasen. Denne nye løsning her sparret
IM for meget unødvendig arbejdstid, og derved gjort, at det har været muligt at lægge fokus andetsteds.
Samtidig har den nye løsning den fordel, at medlemsdatabasen ligger online, hvorfor alle i bestyrelsen
kan få adgang til den i forbindelse med arrangementer.
Introarrangement og rusugen
Det var en klar prioritet, at bestyrelsen skulle være markant til stede i den indledende periode af året,
herunder særligt i rusugen. Hele bestyrelsen var til stede på skift alle tre dage – på denne måde var der
nogen på kontoret hele tiden, og vi var ude ved samtlige 12 nye hold med en kort introduktion af
ELSA, invitation til introarrangementet og en flaske Pure shots. I samme ombæring blev kontoret for
alvor gjort rent, der blev ryddet ud, smidt ud og rokeret om.
Introarrangementet løb af stablen d. 13. september 2017 i samfundsfaglig kantine. Der var lagt op til
det helt store, og vi prioriterede i år at bruge flere penge på hhv. introarrangement og rusuge. Dette
betød bl.a., at vi kunne servere drinks for gæsterne. Efter det indledende oplæg placerede bestyrelsen
sig ved hver sit højbord med en computer, og med det nye digitale indmeldingssystem lykkedes det os
at få ca. 100 medlemmer ud af de 204, der deltog. Dette medførte yderligere, at vi slog
deltagerrekorden.
NCM/NOM
En del af HR strategien omkring inklusion og motivation har også været god repræsentation i
forbindelse med arrangementer uden for Aarhus universitet. Der har derfor været stor fokus på
opfordring til deltagelse i såvel NCM som NOM og ICM. ELSA Aarhus har i den forbindelse været
stærkt repræsenteret til begge årets NCMs, samt til NOM i Helsinki, hvor ELSA Aarhus udgjorde over
halvdelen af den danske delegation. Derudover har vi været repræsenteret ved to Directors i forbindelse
med forårets ICM i Lviv.
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Treasurer
Årsregnskabet
Det er ikke lykkedes for de to forrige bestyrelser at godkende årsregnskabet på den ordinære
generalforsamling. Det har derfor været et must for os i år at sikre, at dette ikke skulle gentage sig.
Følgelig har der været ført en stringent praksis omkring udlæg/bilag, og årsregnskabet er blevet
udarbejdet løbende. Det er vores klokkeklare forventning, at årsregnskabet bliver stemt igennem på den
ordinære generalforsamling d. 15. maj 2018.
Løbende opdateringer, tillid og gennemsigtighed
Det var vigtigt for os at ændre billedet af, at treasurer-posten er useriøs. En treasurer har en vital
funktion for hele bestyrelsens virke, ansvar mv. Sidste år mislykkedes det bl.a. at få adgang til kontoen i
de første måneder af bestyrelsesåret, hvorfor der heller ikke var adgang til Mobile Pay. Dette er i sagens
natur ikke holdbart for en forening, der afholder arrangementer som vores. Hertil kommer, at
bestyrelsen de sidste år har savnet gennemsigtighed og overblik i relation til regnskabet, og der var
generel mangel på kommunikation mellem posterne. Dette har resulteret i en række løse ender, vi har
været nødsaget til at løse. Bl.a. forsinket betaling af en række poster i forbindelser med afholdelse af
arrangementer sidste år.
Vi sørgede derfor i år for at få adgang inden introarrangementet, således vi ikke var nødsaget til at
afholde væsentligeudgifter via udlæg mv. Bestyrelsen er løbende ved bestyrelsesmøderne og i
forbindelse med arrangementer blevet holdt opdateret omkring regnskab, budgetter, konto osv.

Marketing
Videoer
Vi har i år forsøgt at anvende videoer mere - eksempelvis i forbindelse med introarrangement og STEP.
Vi har følgelig også investeret i nyt kamera- og videoudstyr.
Videoen til STEP-arrangementet med Kromann Reumert var en kæmpe succes, hvilket formentlig også
skyldes, at videoen blev delt af Kromann Reumert. Den omtalte video har 3.300 unikke seere og har
haft en rækkevidde på knap 22.000.
Vores procedure-video var ikke så stor en succes som håbet – dette skyldes bl.a., at der ikke var gemt
noget video af procedure fra sidste år, så det var sparsomt med videomateriale.
Anbefaling: Vi bør derfor fremadrettet tilstræbe at få samarbejdspartnere til at dele det (video)materiale,
vi laver med dem.
Hjemmesiden
Vi har i år arbejdet en del på optimering af hjemmesiden. Der er bl.a. blevet:
• Lavet ny galleri-side
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•
•
•
•

Lavet ny event-side
Tilføjet Facebook-widget
Tilføjet Instagram-widget
Tilføjet faner for ELSA’s forskellige tilbud

Facebook
Der har været øget fokus på anvendelse af sociale medier, og vores Facebook er bl.a. blevet brugt som
kommunikationsplatform for vores medlemmer samt til at promovere arrangementer, dele videoer, dele
nyheder mv.
Vi startede året med 737 likes. I skrivende stund har siden 904 likes.
Instagram
Instagram er for første gang blevet anvendt jævnligt og effektivt. Bl.a. opdatering af ”stories” er noget,
der ikke er blevet brugt før. Dette har været en succes i forbindelse med direkte opdateringer fra
arrangementer – interne som eksterne. Herudover er profilen blevet brugt til at give et lidt mindre
officielt/formelt indblik i, hvad det vil sige at være en del af ELSA Aarhus samt de respektive områders
arbejde og personer.
Der eksisterer ikke noget værktøj, der giver indblik i, hvor mange følgere vi startede året ud med at
have. Der har været tale om et sted mellem 180-200. I skrivende stund har vi 363.

Academic Activities
AA har på mange måder haft et anderledes og langt mere effektivt år. Dette skyldes bl.a. opdeling af
posten i to – hvor én VP har haft det overordnede ansvar for arrangementer, mens én har haft det
overordnede ansvar for procedurekonkurrencen. Hertil kommer, at der kort efter årets begyndelse blev
antaget motiverede Directors til forskellige teams med specifikke opgaver.
6 ud af 8 arrangementer med deltagerbegrænsning har været meldt udsolgt på kort tid – hertil har der
været flere med ventelister.
Anbefaling: AA er et område, hvor man generelt har været bange for at overbelaste. Med to VP’ere på
posten burde denne frygt aftage. Det kan derfor anbefales, at der fokuseres mere på nogle af de
internationale projekter, såsom eksempelvis ELSA Legal Research Group.
Herudover kan det stærkt anbefales, at man i den nye bestyrelse forsøger at nytænke de arrangementer,
der har været gengangere over flere år.
Efterårets vinsmagning
Traditionen tro sparkede AA året i gang med vinsmagningen, som er det første (sociale) arrangement,
der afholdes. Vi havde i år besøg af Vinoble, og arrangementet var, som altid, en kæmpe succes. Der
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var denne gang kredset lidt ekstra om detaljerne ved bordene mv. Arrangementet blev udsolgt på 1,5
minut.
Antal pladser: 70
Antal pladser besat: 70 + venteliste

Droner i Offshore m. NJORD Law Firm
Årets første faglige arrangement blev afholdt i samarbejde med NJORD, hvor der blev givet et oplæg
om anvendelsen af droner i offshore ud fra de rette juridiske aspekter. Oplægget afholdtes af advokat
Steffen Hebsgaard Muff. Oplægget blev fulgt op med networking, tapas og vin.
Antal pladser: 20
Antal pladser besat: 20
Efterårets københavnertur
Mandag d. 6. november 2017 gik turen atter til København, hvor vi i første omgang besøgte Hortens
smukke kontorer, og hvor der blev givet et indblik i hverdagen som hhv. stud.jur., fuldmægtig, advokat
og partner hos Horten. Efterfølgende gik turen til Justitsministeriet, hvor vi blev klogere på de
forskellige muligheder og de forskellige karriereveje her.
Antal pladser: 50
Antal pladser besat: 50
Julefrokost – for alle medlemmer
Grundet tidligere problemer med tilslutning til julefrokosten, var der i år fokus på, at arrangementet
skulle afholdes et mere tillokkende sted samt gøres mere eksklusiv. Det blev til et fint arrangement på
Zenza ved åen. Der var afsat et mindre julefrokost-team til planlægning, hvilket fungerede rigtig godt.
Grundet sammenfald med diverse andre julefrokoster, Black Friday og lidt for sen udmelding af dato,
blev tilslutningen ikke så stor som håbet.
Anbefaling: send forespørgsler ud i god tid – gerne i løbet af september – således dato kan udmeldes i
god tid!
Antal pladser: 50
Antal pladser besat: 40
Den gode opgave m. lektor Morten Midtgaard Fogt
En velfungerende og veltilrettelagt formidling af juraen i skriftlige opgaver kan være noget af en
udfordring. Vi fik derfor besøg af Morten Midtgaard Fogt, som er opgaveretter på udvidet formueret
på 3. år.
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Antal pladser: ubegrænset
Antal pladser besat: 62
Forårets vinsmagning:
Vi fik endnu engang besøg af Vinoble, der guidede os igennem forårets og sommerens vine.
Antal pladser: 70
Antal pladser besat: 70
Procedureforedag m. Kromann Reumert
Traditionen tro afholde vi, som optakt til procedurekonkurrencen, et oplæg om kunsten at procedere.
Oplægget afholdes for 3. år i træk af den dygtige og karismatiske advokat Mikkel Thailade Thomsen.
Opbakningen var mildest talt ikke som håbet. Der kan være tale om kombination af flere forskellige
faktorer; arrangementet afholdtes for 3. år i træk(det ses, desværre, at opbakningen til de
tilbagevendende arrangementer er faldende), arrangementet afholdtes efter offentliggørelse af deltagere
og vejret var den pågældende dag ikke ligefrem med os.
Anbefaling: der skal kigges grundigt på, om dette arrangement kan ændres. Hertil kommer, at Mikkel
Thailade Thomsen ikke længere er ansat hos KR, hvorfor der under alle omstændigheder skal findes en
ny. Et forslag kunne være at afholde oplægget i forlængelse af informationsmødet op til
procedurekonkurrencen.
Antal pladser: ubegrænset
Antal pladser besat: 25
Forårets københavnertur:
I denne omgang gik turen først forbi Folketingets Ombudsmand, hvor vi hørte om
ombudsmandsinstitutionen og blev klogere på, hvordan Folketingets Ombudsmand arbejder, hvilke
sager der behandles, hvordan man kan gøre karriere hos Ombudsmanden mv. Næste stop på turen var
Bruun & Hjejle, der afholdte deres årlige infomode om karrieremuligheder efterfulgt af middag og
networking.
Endnu engang var opbakningen ikke helt som håbet, og ikke mindst forventet af Bruun & Hjejle. Dette
skyldes formentlig, at der igen er tale om et tilbagevendende arrangement tæt på eksamensperiode, samt
at turen kolliderede med to øvrige københavnerture afholdt af andre foreninger.
Anbefaling: indled dialog med Bruun & Hjejle om, hvilke tiltag der kan gøres, således at interessen for
turen kan reetableres. Måske skal der ikke være to københavnerture, eller måske skal rammerne laves
helt om? Uanset skal der forventningsafstemmes på ny.
Antal pladser: 50
Antal pladser besat: 35
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Varemærkeret m. NJORD Law Firm
Vi afholdte i samarbejde med NJORD Law Firm igen et oplæg om varemærkeret i en praktisk kontekst,
hvortil der blev inddraget historier fra det virkelige advokatliv. Endvidere var der fokus være på
kopiprodukter, Look-a-likes, fildeling og Hollywood law.
Antal pladser: 35
Antal pladser besat: 35
Den gode jobsøgning m. Horten:
Spørgsmål som: ”Hvor langt skal mit CV være? Hvad skal jeg lægge vægt på i min ansøgning, når jeg
ikke har haft et fagligt relevant studiejob? Hvordan får jeg gjort et afgørende indtryk til jobsamtalen?”,
blev besvaret ved oplæg af Horten til dette arrangement.
Arrangementet blev udskiftet med kommakurset på baggrund af overvejelser om nytænkning af
arrangementerne. Selve rammerne og tankerne bag arrangementet var fornuftige – desværre ramte vi et
tidspunkt, hvor mange havde undervisning.
Antal pladser: ubegrænset
Antal pladser besat: 35
Procedurekonkurrencen:
Endnu engang løb den lokale procedurekonkurrence af stablen, og idet dette er et af vores helt store
flagships var forventningerne høje.
Vi fik en del rosende tilbagemeldinger fra deltagere, vejledere og dommere. Dette kom bl.a. også til
udtryk på dagen og under middagen. Opfølgningerne på de forskellige aftaler i ugen op til gjorde, at alt
blev leveret til tiden. Det var yderligere et stort plus, at Byretten kunne imødekomme forespørgslen om
den største retssal i Byretten. Dét påpegede flere deltagere og vejledere. Det at procedure-teamet stod
til rådighed 24/7 gjorde, at deltagerne følte sig klædt godt på. Der blev slutteligt opnået rabatter på
sandwich, vin-gaver, blomster og Carlton gav et godt tilbud på tre retter og vine.
Anbefaling: Udarbejdelse af kontrakter med vores Projektpartnere på procedurekonkurrencen vil være
særdeles anbefalelsesværdigt, således vi undgår en situationen som de sidste to år, hvor vi på meget kort
tid skal skaffe en ny sponsor, når én hopper fra. Der skal være endnu mere fokus på at sælge produktet
procedurekonkurrencen, således forplejning og gaver kan sponsoreres helt eller delvist samt der kan
opnås endnu flere/større rabatter. Der skal findes en løsning på, at kun få deltagere får udfyldt
evalueringsarket. Dog kom der tilbagemeldinger fra alle mundtligt. Det er bare ikke alle, der har fået
afleveret evalueringsarket.
Evt. mulighed for at udvide konkurrencen næste år, da flere nye aktører har meldt positiv ud, med
henblik på procedurekonkurrencen 2019, qua de forespørgsler der er blevet sendt ud i år. Derudover
ønsker vores tidligere sponsor DELACOUR at bliver kontaktet igen.
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Seminars & Conferences
S&C har på mange måder været i rivende udvikling dette år, hvilket har været tiltrængt, idet området
har et enormt og uudnyttet udviklingspotentiale. Udviklingen skyldes bl.a., at der er blevet udvist stor
handlekraft og initiativ af både pågældende VP samt Directors.
Anbefaling: Efter oprettelse af Summer Law Schools vil det kun give mening, at der for fremtiden skal
vælges to Vice President for S&C, således byrden kan deles i stil med hvad der i år er blevet gjort på
AA-posten.
S&C er fortsat et område, hvor der er et stort udviklingspotentiale. Der udbydes en lang række store og
internationale projekter. Med en ændring der går på, at der for fremtiden skal sidde to VP’ere på posten
burde der være plads til udvikling og nytænkning. Et eksempel kunne være inddragelse og øget arbejde
med International Focus Program og ELSA Delegations.
ELSA Day
Da pågældende Directors blev udvalgt lidt sent, havde vi ikke lang tid til at planlægge ELSA DAY.
Vores plan var at afholde et arrangement om emnet ”Justice Beyond Borders”. Det lykkes os desværre
ikke at finde nogen oplægsholder, og derfor blev alternativet en artikel.
Dette var dog rigtig vellykket, ift. at det var en ”nødløsning”.
Udlandsturen – ELSA Aarhus tager til Paris!
Årets udlandstur gik til romantikkens hjemby – til stor glæde og begejstring blandt medlemmerne.
Det var besværlig opgave at planlægge det faglige program til udlandsturen, idet ELSA Paris ikke havde
mulighed for at hjælpe. Hertil kommer, at de ikke havde bemyndigelse til at godkende kontakt til
advokatkontorer i Paris. Det tog derfor over to måneder, før vi fik en godkendelse fra ELSA
International, hvorved vi først dér startede med at kontakte advokatkontorer i Paris. Det faglige
program endte, trods vanskeligheder, med at blive rigtig godt!
Vi besøgte tre steder, og besøgene var vellykkede – vi besøgte:
• Den danske ambassade
• DLA Piper
• OECD
I relation til det sociale program havde vi forslag til, hvad deltagerne kunne foretage sig hver dag/aften,
og gav alle mulighed for at tage med. Nogle af dagene var næsten alle med, og andre opdelte folk sig i
grupper og havde selv planlagt noget.
På trods af, at Paris er en forholdsvis dyr på at rejse til/opleve, kom vi ud med et lille overskud i
budgettet. Dette takket være skarp revision, planlægning og fundraising.
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Anbefaling: Det faglige program ville sagtens kunne være et yderligere besøg. Start derfor i rigtig god
tid ved planlægning af det faglig program. Det er svært at få godkendt kontakten af de forskellige ELSA
organer. Overordnet set er det en god ide at have noget socialt planlagt hver dag, så folk har
muligheden. Særligt for dem, der ikke rejser med sammen venner/bekendte.
Infomøde om Summer Law Schools
I anledning af åbningen for ansøgninger til dettes års Summer Law Schools, inviterede vi til
informationsmøde, hvor vi præsenterede hele konceptet ”ELSA Summer Law School”.
Her fik de interesserede blandt andet mulighed for at høre mere om ansøgningsprocessen, betalingen,
de forskellige tilbud og tidligere deltageres erfaringer og oplevelser.
Der blev udvist stor interesse blandt de studerende på AU, og under mødet blev der stillet en række
relevante og gode spørgsmål. Efterfølgende modtog vi mails og henvendelser på Facebook, bl.a. ift.
udarbejdelse af ansøgninger.
Antal pladser: ubegrænset
Antal tilmeldinger: 35
Eksamensforberedende workshop i formueret m. Andersen Partners
Vi afholdte i samarbejde med Andersen Partners endnu engang et eksamensforbedrende kursus i
formueret. Advokatfuldmægtig, Peter Meline, der har undervist flere år i formueret, gav gode råd til
eksamen og stod til rådighed for spørgsmål.
Det var et vellykket arrangement, hvor deltagerne udviste engagement og havde en del spørgsmål til
Peter Meline.
Antal pladser: 45
Antal pladser besat: 45
Summer Law School – Human Rights
Det er for første gang nogensinde lykkedes at stable en Summer Law School på benene i ELSA Aarhus,
og dette kan roligt siges at være en af årets helt store successer. Idet den først finder sted i slutningen af
juli, vil relevante beretninger, erfaringer og anbefalinger blive videregivet i forbindelse med transition.
To Directors er overordnet ansvarlige for det faglige program. Deres arbejde har for det meste bestået
af:
• At skrive rundt til professorer, advokater og oplægsholdere.
• At fordele underviserne på de forskellige dage.
• Udarbejdelse af materiale i samarbejde med underviserne
• At aftale konkrete emner med underviserne og skabe sammenhæng i undervisningen.
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To Directors har været overordnet ansvarlige for det sociale program. Deres arbejde har for det meste
bestået af:
• At skrive rundt til hostels, restauranter, museums osv.
• Planlægning af galla, pubcrawl, grillaften, karaokeaften, sightseeing og museum besøg.
• Planlægning af program, så det stemmer overens med det faglige program.
Antal pladser: 30
Antal ansøgninger i skrivende stund: 96

Student Trainee Exchange Program
Fokus på STEP
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at STEP-posten længe har spillet en mere eller mindre
selvstændig og til tider ekskluderet rolle, og at opbakningen ikke altid har været lige stor. Dette er blevet
ændret i år. STEP har været langt mere synlige end ellers – både internt i bestyrelsen og udadtil.
Samarbejde med AA og Kromann Reumert – Udlandsophold og STEP
For at inkludere STEP i højere grad samt øge opbakningen blandt de studerende, blev det tidligt på året
aftalt, at der skulle et advokatkontor ind over STEP introarrangementet, således dette kunne gøres
mere attraktivt. Vi indledte hurtigt en dialog med AA, hvorefter STEP overtog et af KR-arrangement,
der ellers hidtil har været placeret i AA-regi. Efter et møde med KR tog arrangementet form, og dette
skulle afholdes i forbindelse med ansøgningsrunden og sætte fokus på betydningen af udlandspraktik på
CV’et, når man skal søge ansættelse et sted som eksempelvis KR samt hvilke muligheder man som
studerende generelt har for et udlandsophold. Afslutningsvis fortalte STEP om ansøgningsprocedure
mv. Hertil kommer, at vi i samarbejde med marketing havde udarbejdet målrettet materiale mod de
forskellige årgange, således det var overskueligt for de studerende at se, hvilke pladser der var relevante
specifikt for dem. Arrangementet blev udsolgt på 14 minutter.
Antal pladser: 66
Antal pladser besat: 66 + venteliste
Student Hunting og ansøgningsrunderne
Vi har så småt i løbet af året kunnet se de foreløbige resultater af den øgede fokus på STEP. Det er dog
værd at have in mente, at dette er en proces, der ikke kan lykkes på ét år alene. Det vil kræve, at de
næste bestyrelser fortsætter det gode arbejde. Den øgede fokus har dog båret frugt, idet STEP løbende
har modtaget mails fra studerende, som er interesseret i et praktikophold.
Vi har i ansøgningsperioderne gjort meget ud af brugen af sociale medier med regelmæssige opslag.
Hertil kommer, at vi ved begge runder har været ude og uddele flyers til de studerende, som generelt
har god effekt.
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I første runde havde vi i ELSA Aarhus 5 ansøgere ud af i alt 8 ansøgere på nationalt plan. Det er langt
fra nok, men det vidner om, at vi i Aarhus gør en indsats for at udvikle STEP-området.
Tilsvarende havde vi i anden runde 4 ansøgere ud af i alt 6 på nationalt plan.
Job Hunting
STEP forsøger generelt altid at finde pladser til udenlandske studerende, hvilket i år endnu ikke båret
frugt. Generelt synes de potentielle arbejdspladser, at det er et virkelig godt koncept, men at der ikke er
tilstrækkelig kapacitet til en udenlandsk praktikant.
Hertil kommer en række udfordringer, vi på dette område har været ramt af i år. For det første havde vi i
Aarhus sidste år indledt en lovende dialog med Dahl, der havde udtrykt stor interesse for ELSA Aarhus
og STEP. Grundet fejl fra ELSA Denmark side blev reglerne i beslutningssamling og vedtægter
desværre ikke iagttaget, således at ELSA Denmark indgik samarbejde med Dahl inden Aarhus nåede at
færdigforhandle. For det andet har ELSA Copenhagen, grundet tidligere kutyme, hele bestyrelsesåret har
”holdt” på en række advokatkontorer. Dette skabes der nu ny praksis for i det kommende år, hvorfor
der forhåbentlig vil blive set forbedringer. For det tredje følger det af ELSA Internationals regler, at man
ved udenlandske virksomheder med forretningssted i Danmark, skal have godkendelse af ELSA
International. Dette har været hele året undervejs, men er nu givet, hvorfor STEP-gruppen kan arbejde
videre hermed.
Tutorial
I anledning af anden ansøgningsrunde udarbejdede vi en tutorial-video, hvor de studerende trin for trin
bliver guidet igennem hele ansøgningsproceduren på hjemmesiden. Lignende er ikke blevet lavet før, og
videoen fik stor ros af det øvrige netværk til ICM i Lviv i foråret, hvor Spanien faktisk kopierede den på
deres facebook-side.

Mentorkoordinator
Vores mentorkoordinator står for planlægning af introuge for udvekslingsstuderende på jura,
statskundskab og psykologi i samarbejde med Juridisk Institut. Derudover udvælges mentorer til de
udvekslingsstuderende fra jura, som er en del af AU’s mentor/buddy-program.
Disse mentorer har vores mentorkoordinator i år vejledt og givet informationer, så de bedst muligt
kunne tage imod de udenlandske studerende. Hun har formidlet informationer, og stået for
administrative og praktiske opgaver som at arrangere sociale aktiviteter for de udvekslingsstuderende i
introugen, og en campus-tur. Hun har været bindeled mellem Juridisk Institut, mentorerne og de
udvekslingsstuderende. Udover at være mentorkoordinator, er hun også forpligtet til at være mentor,
hvor arbejdet har bestået af, at modtage 3 obligatoriske mentee’s og hjælpe med praktiske sager og
spørgsmål samt at være en ”ven” gennem semesteret.
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