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ELSA DENMARK GENERELT 
International langsigtet strategi 

Implementering 

1. ELSA Denmark skal implementere de mål og retningslinjer, som er vedtaget på internatio-
nalt niveau i ELSA med hensyn til langsigtet strategi på nationalt og lokalt niveau. 

2. ELSA Denmark skal opbygge sin One Year Operational Plan omkring den langsigtede stra-
tegi, som er vedtaget på internationalt niveau. 

3. ELSA Denmark skal snarest muligt, og senest en måned inden strategien træder i kraft for 
netværket, informere lokalgrupperne om den langsigtede strategi, som er vedtaget på interna-
tionalt niveau i ELSA. 

4. ELSA Denmark skal løbende evaluere det danske ELSA-arbejde i forhold til den langsigtede 
strategi og vurdere, om de fastsatte mål er opnået. 

5. Lokalgrupperne skal aktivt arbejde for at implementere de mål og retningslinjer, som vedta-
ges på internationalt niveau. 

 
Strategic Goals for 2018 (Council Meeting Decision Book) – I kraft 13. april 2013 

1. Internal Structure 
ELSA shall focus on Human Resources. 

− National Groups shall have a National Trainers Pool. 
− ELSA shall create a training strategy. 
− ELSA shall simplify the process of organizing ITP trainings and promote their im-

portance. 
− ELSA shall continually evaluate, share and optimize recruitment strategies. 

ELSA shall improve knowledge management. 
− ELSA shall have an online archive available to all ELSA officers consisting of, but not 

limited to; minutes from previous internal meetings, current editions of the decision 
book, the statutes and standing orders, workshop presentations, general guidelines, vari-
ous templates, and handbooks.  

− Every ELSA Group shall organize a transition session, common or separated, (of at least 
one day) before the end of the term in office for the newly elected Board. 

− Every ELSA Group shall have an Externals’ Contacts Database. 
ELSA shall improve/focus on communication within the network. 

− ELSA shall have an electronic newsletter directed to all stakeholders of ELSA. 
2. Professional and academic development of law students and young lawyers 
ELSA shall improve the quality of, and interest in STEP. 

− ELSA shall develop a new and common system for the purpose of registration of train-
eeships, offering traineeships and applying for traineeships within the STEP framework. 

− ELSA shall strive to have a diversity of employers within STEP. 
− ELSA International shall extend the STEP offer to traineeships outside of Europe. 
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− ELSA shall increase the number of STEP traineeships in the entire Network by at least 
15 % on a yearly basis. 

− ELSA shall increase the number of Student Application Forms in the entire Network by 
at least 15 % on a yearly basis. 

ELSA shall constantly develop awareness and knowledge of human rights. 
− ELSA shall develop its own Human Rights programme. 
− ELSA shall establish human rights partnerships on all levels. 
− ELSA shall organize an annual ELSA Day with participation of each Local Group. 

ELSA shall increase the awareness of the International Focus Programme among members and 
externals, as well as the general implementation of it. 

− ELSA shall strive to get a larger number of STEP Traineeships within the IFP area. 
− ELSA shall develop a strategy to maintain and improve partnerships of former IFP top-

ics, even after the introduction of a new IFP topic. 
ELSA shall offer a broader range of legal education opportunities. 

− ELSA shall develop a wider catalogue of academic and scientific events and make them 
available to local groups. 

− ELSA shall focus on organizing Moot Court Competitions on all levels. 
− ELSA shall focus on organizing activities for the development of the practical skills of 

law students and young lawyers. 
− ELSA shall prioritize the organization of Law Schools, as the leading scientific events of 

the Network. 
3. Internationality 
ELSA shall bring the international aspect of the association closer to the national and local level. 

− ELSA shall focus on regional events as a means of making internationality accessible to 
more ELSA members. 

− ELSA shall focus on the promotion of international exchanges between ELSA groups in 
the Network and the improvement of the structure and the organization of such activi-
ties. 

− ELSA shall promote legal English trainings within the Network. 
− ELSA shall include international exchange students in its activities. 
− ELSA shall increase the number of international events on both a national and local lev-

el. 
4. External relations 
ELSA shall improve its cooperation with other organizations, institutions and corporations. 

− ELSA shall increase the number of National Groups cooperating with the Council of 
Europe. 

− ELSA shall increase cooperation with international student organizations throughout all 
levels of ELSA. 

− ELSA shall increase the number of partners for STEP and delegations, improve the qual-
ity of existing partnerships, and aim to have a long-term cooperation with partners. 

− ELSA shall establish partnerships with Bar Associations on every level. 
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− ELSA shall increase the number of joint projects with partner organizations within all 
levels of the Network. 

− ELSA shall develop long-term cooperation’s with universities. 
5. Financial stability 
ELSA shall be a financially sound organization with enough resources to fulfill its goals. 

− ELSA shall have a clear view of its financial situation at all levels, through proper 
bookkeeping and budgeting. 

− ELSA shall, on all levels, increase the number of trainings on the topic of effective fund-
raising 

− ELSA shall create a strategy for obtaining grants. 
− ELSA International shall own, and have a structured plan on financing the acquisition of 

the premises of its offices. 
− ELSA International shall move its statutory seat to a more cost efficient jurisdiction. 

6. Profile of ELSA 
ELSA shall be known for offering legal opportunities and high quality activities. 

− ELSA shall focus on increasing understanding of ELSA and ELSA related activities for 
all its stakeholders and in particular externals. 

− The websites of ELSA must give a clear overview of the Network’s activities. 
ELSA shall develop its brand and establish a unified image as an international and professional 
association. 

− A marketing materials database shall be created and used efficiently to ensure a unified 
image of ELSA. 

− ELSA shall create and carry out a public relations strategy. 
− ELSA shall review and update its corporate identity and websites. 
− ELSA shall aim to obtain support from renowned person. 

 

Menneskerettigheder 
Udbredelse 

1. ELSA Denmark er forpligtet til at skabe bevidsthed om menneskerettigheder og respekt for 
retssikkerheden.  

2. ELSA Denmark skal stræbe efter at blive anerkendt for at have en strikt juridisk, akademisk 
og upartisk indstilling til menneskerettigheder. 

 
Implementering 

3. Menneskerettigheder skal som emne implementeres i og fremhæves ved aktiviteter inden for 
key areas. 

4. ELSA Denmark skal implementere de mål og retningslinjer, som er vedtaget på internatio-
nalt niveau i ELSA med hensyn til menneskerettigheder på nationalt og lokalt niveau. 
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International Focus Programme (IFP) 
Formål 

1. Formålet med The International Focus Programme er inden for ELSA at skabe et indgående 
kendskab til det emne, som er valgt på internationalt niveau. 

 
Implementering 

2. The International Focus Programme skal inden for en bestemt tidsperiode virke som et fo-
kus for ELSA Denmarks aktiviteter inden for Key Areas. 

3. ELSA Denmark skal implementere de mål og retningslinjer, som er vedtaget på internatio-
nalt niveau i ELSA med hensyn til The International Focus Programme. 

 
Emne 

4. Fra 1. August 2016 til 31. Juli 2019 er emnet for The International Focus Programme – også 
kaldet the IFP topic – Environmental Law. 

 

ELSA Denmarks opgaver 
Generelt 

1. At repræsentere ELSA Denmark både lokalt, nationalt og internationalt. 
2. At assistere lokalgrupperne med hjælp og gode råd inden for alle områder af ELSA.  
3. At holde lokalgrupperne informeret om ELSA Denmarks samt ELSA Internationals aktivite-

ter. 
4. At holde lokalgrupperne informeret om ELSA Denmarks samt ELSA Internationals beslut-

ninger. 
 

Lokalgruppernes opgaver 
Generelt 

1. At følge og implementere beslutningerne fra International Council Meetings, som ELSA 
Denmark informerer lokalgrupperne om, samt ELSA Denmarks National Council Meeting.  

2. At informere ELSA Denmark om aktiviteter samt eventuelle problemer, der vil kunne få 
indflydelse på lokalgruppernes virksomhed.   

3. At konstant uddannelse af såvel almindelige medlemmer som bestyrelsesmedlemmer bør 
være en naturlig del af lokalgruppernes aktiviteter.  

4. At fremsende opdaterede kontaktinformationer til ELSA Denmark, når dette udbedes, samt 
når ændringer til de fremsendte kontaktinformationer foreligger. 
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Directors i ELSA Denmark 
Generelt 

1. En director er en person udnævnt af ELSA Denmark til at udføre en eller flere specifikke 
opgaver angivet af ELSA Denmark.  

2. Directors kan udnævnes til et specifikt projekt eller et specifikt område for ELSA Denmarks 
virke.  

3. Directors er officielt en del af ELSA Denmarks team og opfattes ligeledes som en del af EL-
SA Denmark.  

4. Bestyrelsesmedlemmer af ELSA Denmark vil altid have ansvaret for en director under deres 
område, og directoren refererer til dette bestyrelsesmedlem. 

5. Directorens ansvar begynder officielt efter udnævnelse på et af ELSA Denmarks bestyrel-
sesmøder.  

6. Directorens ansvar anses for ophørt: 
6.1. For projektspecifikke directors ved endt afslutning af det pågældende projekt, og kan 

derfor løbe over 2 bestyrelsesår.  
6.2. For områdespecifikke og generelle directors ved afslutningen af det bestyrelsesår, hvori 

de er udpeget.   
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BOARD MANAGEMENT, EXTERNAL 
RELATIONS AND EXPANSION (BEE) 

External relations 

Retningslinjer for fundraising 
 
Definitioner 

1. Begreber 
1.1. Begrebet fundraising henviser til ELSA Denmarks og lokalgruppernes bestræbelser på 

at opnå såvel finansielt som ikke-finansielt samarbejde med eksterne partnere og 
sponsorer.  

1.2. Begrebet projektpartner henviser til en juridisk person, som giver bidrag til ELSA 
Denmark eller lokalgrupperne enten i økonomisk eller ikke-økonomisk form til et 
specifikt projekt. 

1.3. Begrebet generel partner henviser til en juridisk person, som giver eller har til hensigt 
at give bidrag til ELSA Denmark eller lokalgrupperne enten i økonomisk eller ikke-
økonomisk form gennem et samarbejde, som ikke er umiddelbart knyttet til et speci-
fikt projekt. 

1.4. Ud over disse definitioner og begreber finder de definitioner og begreber, som findes i 
ELSA International til enhver tid gældende Decision Book angående External Relati-
ons, også anvendelse. Dette gælder i særlig grad med hensyn til sondringen mellem in-
ternational contact og national contact. 

 
Procedure 

2. Oplysningspligt  
2.1. ELSA Denmark er pligtig til at informere lokalgrupperne om de eksterne partnere og 

sponsorer, som ELSA Denmark samarbejder med.  
2.2. Lokalgrupperne er pligtige til at informere  ELSA Denmark om de eksterne partnere 

og sponsorer, som lokalgrupperne samarbejder med. 
2.3. ELSA Denmark skal opretholde et elektronisk dokument, som både ELSA Denmark 

og lokalgrupperne har adgang til.  
2.3.1. Dokumentet skal indeholde:  

2.3.1.1. Oplysninger om nuværende eksterne partnere og sponsorer, herun-
der virksomhedens geografiske placering, tidsrammer for samarbejdet 
og samarbejdets form 

2.3.1.2. Den nærmere brug og udfyldning af dokumentet fremgår af selve 
dokumentet  

2.3.2. ELSA Denmark samt de respektive lokalgrupper er forpligtet til løbende at 
udfylde og holde deres del af dokumentet opdateret. 

3. Kontakt  
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3.1. Forbud 
3.1.1. ELSA Denmark må ikke kontakte eksterne partnere og sponsorer, som lokalgrup-

perne samarbejder med, før de(n) pågældende lokalgruppe(r) har givet tilladelse her-
til.  

3.1.2. Lokalgrupperne må ikke kontakte eksterne partnere og sponsorer, som ELSA 
Denmark har et samarbejde med, før ELSA Denmark har givet tilladelse hertil. 

3.1.3. Lokalgrupperne må ikke kontakte eksterne partnere og sponsorer, som en anden 
lokalgruppe har et samarbejde med, før de(n) pågældende lokalgruppe(r), som har 
kontakten, har givet tilladelse hertil. 

3.2. Tilladelse 
3.2.1. Tilladelse kan kun gives ved brug af den til enhver tid gældende fundraising an-

modnings formular, udarbejdet af ELSA Denmark, med input fra lokalgrupperne.  
3.2.2. Den spørgende lokalgruppe vil ved opnåelse af tilladelsen have den resterende del 

af bestyrelses året til at opnå en sponsoraftale med den virksomhed for hvilken til-
ladelsen er gældende.  

3.2.3. Kommer en sponsoraftale på plads skal der ikke indhentes tilladelse på ny, så længe 
sponsoraftalen kontinuerligt bliver fornyet. Opnås der derimod ingen aftale skal der 
på ny spørges om tilladelse i det næstfølgende bestyrelses år. 

3.2.4. Den afgivne tilladelse skal tilføjes det elektroniske dokument omtalt i pkt. 2.3 i in-
deværende afsnit af beslutningssamlingen 

3.3. Frister 
3.3.1. ELSA Denmark skal besvare en lokalgruppes anmodning om tilladelse til at kontak-

te en eksisterende ekstern partner eller sponsor, inden to uger efter e-mailen er 
modtaget. Er svar på anmodning ikke givet inden to uger, skal lokalgruppen sende 
endnu en anmodning via e-mail, hvor ELSA Denmark derefter har en uge til at be-
svare anmodningen, ellers betragtes det som om tilladelsen er givet. 

3.3.2. Lokalgruppen/lokalgrupperne skal besvare ELSA Denmarks/en anden lokalgrup-
pes anmodning om tilladelse til at kontakte en eksisterende ekstern partner eller 
sponsor, inden to uger efter e-mailen er modtaget. Er svar på anmodning ikke givet 
inden to uger, skal ELSA Denmark/den anden lokalgruppe sende endnu en an-
modning via e-mail, hvor lokalgruppen/lokalgrupperne derefter har en uge til at be-
svare anmodningen, ellers betragtes det som om tilladelsen er givet.  

3.4. Afslag 
3.4.1. Begrundet afslag kan kun gives, såfremt samarbejde med den eksterne partner eller 

sponsor er oprettet, eller hvis der er planlagt kontakt til den pågældende eksterne 
partner eller sponsor, og dette fremgår af det i pkt. 2.3 nævnte dokument. 

 
Sanktioner 

4. ELSA Denmark og lokalgrupperne er pligtige til at overholde ovenstående retningslinjer for 
fundraising. 
4.1. Såfremt retningslinjerne ikke overholdes, og dette fører til, at ELSA Denmark eller en 

af lokalgrupperne af den grund udsættes for et tab, vil den skadelidte kunne kræve er-
statning af den skadevoldende.  
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4.1.1. Erstatning kan maksimalt udgøre et beløb svarende til to gange værdien af 
sponsoratet fra den pågældende eksterne partner eller sponsor. 

4.2. Kontakt i strid med ovenstående retningslinjer, som er foranlediget af manglende ud-
fyldelse eller opdatering af det i pkt. 2.3. nævnte dokument, kan ikke påberåbes af den 
pågældende lokalgruppe, som først havde kontakten. 

4.3. Ved konflikter skal parterne om muligt forsøge at mægle sig ud af konflikten. Parterne 
vælger eventuelt en mægler til at bistå forhandlingerne.  

 
Observatørgrupper 

5. Observatørgrupper må alene fundraise i overensstemmelse med følgende retningslinjer: 
5.1. Observatørgrupper må kun fundraise med forudgående tilladelse fra ELSA Denmark. 

Tilladelse skal gives hver gang en potentiel ekstern partner eller sponsor kontaktes. 
5.1.1. Tilladelse skal ansøges og gives skriftligt. 
5.1.2. ELSA Denmark skal besvare en observatørgruppes anmodning om tilladelse 

til kontakt, inden to uger efter e-mailen er modtaget.  
5.2. Observatørgrupper skal have adgang til det i pkt. 2.3. nævnte dokument, redigering i 

det i pkt. 2.3. nævnte dokument skal foretages af ELSA Denmark på vegne af obser-
vatørgrupperne. 
5.2.1. ELSA Denmark har ansvaret for, at det i pkt. 2.3. nævnte dokument til enhver 

tid er opdateret på vegne af observatørgrupperne. 
5.3. ELSA Denmark er i forbindelse med observatørgruppens anmodning om tilladelse ef-

ter pkt. 5. forpligtet til at overholde de i pkt. 3. angivne retningslinjer. 
5.4. Ved en observatørgruppes overtrædelse af ovenstående retningslinjer finder sankti-

onsmåde og procedure i pkt. 4.1.-4.3 tilsvarende anvendelse. 
5.4.1. Såfremt ELSA Denmark har givet tilladelse efter pkt. 5.1., og det er denne til-

ladelse, der har givet anledning til det i pkt. 4.1. nævnte tab, ifalder ELSA 
Denmark, og ikke observatørgruppen, ansvaret. 

 
Internationale forpligtelser  

6. ELSA Denmark og lokalgrupperne er forpligtet til at overholde retningslinjerne angående 
External Relations i ELSA Internationals senest opdaterede Decision Book. 
6.1. Heraf følger, at ELSA Denmark og lokalgrupperne ikke uden tilladelse må kontakte 

ELSA Internationals projektpartnere, generelle partnere eller andre internationale 
kontakter. 

6.2. I tilfælde hvor en lokalgruppe overtræder internationale retningslinjer, og dette fører 
til en økonomisk sanktion mod ELSA Denmark, kan ELSA Denmark søge regres 
mod den pågældende lokalgruppe for det fulde beløb. 
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Internal Management (IM) 
Generelt 

ELSA Denmarks opgaver 

1. At sikre at alle medlemmer og observatørmedlemmer i ELSA Denmark operere i overens-
stemmelse med gældende vedtægter og beslutningssamling. 

2. At forberede og udarbejde State of the Network Inquiry (SoTN) minimum 21 dage før af-
holdelsen af hver generalforsamling. 

3. At holde hjemmesiden opdateret. 
4. Opretholde og varetage brugen af ELSA Denmarks intranet. 
5. At opretholde et opdateret arkiv tilgængeligt for lokalgrupperne indeholdende håndbøger 

samt referater fra nationale og internationale møder. 
6. At være overordnet ansvarlig for transition i ELSA Denmark samt bistå med transition i 

lokalgrupperne, skulle dette være nødvendigt.   
7. At være overordnet ansvarlig for afholdelsen af ELSA Denmarks halvårlige generalforsam-

ling (National Council Meeting) samt det faglige program hertil.  
8. At være overordnet ansvarlig for forberedelsen til og den danske deltagelse i International 

Council Meetings. Dette gør sig også gældende, såfremt en anden end Secretary General i 
ELSA Denmark vælges som delegationsleder. 

9. At være overordnet ansvarlig for udarbejdelsen og håndhævelsen af ELSA Denmarks Code 
of Conduct, som gælder for ELSA Denmark og dennes medlemmer. 

Human Resources Strategi 
Definitioner, mål, ansvar, fokusområder og evaluering 

1. Strategien er for ELSA Denmark og lokalgrupperne med det formål løbende at tiltrække nye 
aktive, bibeholde de nuværende aktive samt fastholde interessen for at engagere sig i ELSA 
Denmark.  

2. Den ansvarlige for implementeringen af strategien er hver lokalgruppes Secretary General 
og/eller Director for Human Resources.  

3. Det overordnede ansvar for overholdelsen af strategien tilfalder ELSA Denmarks Secretary 
General og/eller dennes Director for Human Resources.  

4. Fokus på rekruttering skal være konstant, men skal dog i særlig grad være i begyndelsen af 
det akademiske år mellem august og oktober. ELSA Denmark  skal være særlig behjælpelig 
med rekrutteringen i denne periode i form af hjælp til marketing og eventuel støtte med hu-
man resources.  

5. De fire fokusområder for strategien er  
5.1. Rekruttering 
5.2. Aktiviteter 
5.3. Training 
5.4. Transition 
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6. De fire fokusområder skal evalueres og om muligt videreudvikles ved hvert forårs-NCM. 
 
Rekruttering 

7. Lokalgrupperne bør tilstræbe løbende at tage kontakt til potentielle medlemmer med henblik 
på at anspore disse til at blive aktive. Kontakten bør så vidt muligt være af personlig karakter 
frem for f.eks. masseudsendte mails.  

8. ELSA Denmark og lokalgrupperne bør tilstræbe altid at være tilgængelige, konstruktive og 
åbne i kommunikationen internt såvel som eksternt for at sikre den bedst mulige kontakt til 
potentielle/nye aktive medlemmer. 

9. ELSA Denmark og lokalgrupperne bør hver især vælge en eller flere ansvarlig(e) for interne 
sociale events.  

10. ELSA Denmark og lokalgrupperne skal afholde et fælles møde i begyndelsen af hvert seme-
ster, hvor rekrutteringstiltag for de kommende måneder skal diskuteres.  

11. ELSA Denmark og lokalgrupperne skal tilstræbe at udarbejde og benytte et spørgeskema til 
brug for nye medlemmer med henblik på at forventningsafstemme samt klarlægge interessen 
for ELSA hos nye medlemmer. 

 
Aktiviteter 

12. ELSA Denmark bør tilbyde aktiviteter inden for Key Areas samt aktiviteter for bestyrelses-
medlemmer og directors med henblik på at videreudvikle deres kompetencer.  

13. Lokalgrupperne skal afholde aktiviteter med henblik på at bevare og udvide medlemsbasen. 
  
Trainings 

14. Det bør tilstræbes, at der på nationalt plan på årsbasis afholdes minimum 1 training givet af 

en ITP-trainer. 

15. Trainings bør være relevante for arbejdet i ELSA. 

 
Transition for ELSA Denmark 

16. I forbindelse med valg af ny bestyrelse til ELSA Denmark skal transition organiseres, hvor 
såvel den nye som den gamle bestyrelse er forpligtet til at deltage.  

17. Målet med transition er at give den nye bestyrelse viden og redskaber til at kunne udfylde 
deres position i det nye bestyrelsesår på tilfredsstillende vis. Målet er ligeledes at motivere 
den nye bestyrelse samt at øge sammenholdet i denne.  

18. Transition består af to dele. I den generelle del videregives generel information om det at 
sidde i ELSA Denmarks bestyrelse. I områdedelen videregives områdespecifik information til 
det enkelte bestyrelsesmedlem.  

19. Senest 4 uger efter valget af den nye bestyrelse skal en dato for transition være fastsat.  
20. Transition skal være afholdt senest ved udgangen af den afgående bestyrelses bestyrelsesår.  
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21. Den afgående bestyrelse er forpligtet til at overlevere en håndbog inden for hvert bestyrel-
sesmedlems arbejdsområde med en detaljeret beskrivelse af arbejdsområdet og gode råd til 
opfyldelsen heraf. 

 
Ordinær Generalforsamling 

Ansvar og planlæggelse 

 
1. Ansvaret for afholdelsen af den ordinære generalforsamling tilfalder lokalgruppen i fælleskab 

med ELSA Denmarks Secretary General. 
2. Der tilstræbes i videst muligt omfang at tilbyde lokalbestyrelsernes repræsentanter, som del-

tager ved generalforsamlingen, privat logi under generalforsamlingens afholdelse. 
 
Working Materials 

 
3. Arbejdsmaterialerne ved en ordinær generalforsamling udarbejdes af ELSA Denmarks Secre-

tary General. 
4. Arbejdsmaterialerne skal indeholde: 

4.1. Dagsorden for generalforsamlingen 
4.2. Workshops beskrivelser og dagsorden for hvert respektive område 
4.3. Beretninger fra internationale møder med repræsentation fra ELSA Denmark siden sidst 

afholdte ordinære generalforsamling 
4.4. Letter of Autorisation 

 
Finansielle aspekt 

 
5. ELSA Denmark tilstræbes ikke at genere profit ved afholdelsen af en generalforsamlingen. 
6. Eventuelt profit tilfalder alene ELSA Denmark, med henblik på almen brug 
7. ELSA Denmark tilstræbes at afholde et møde, der som minimum møder forrige standarder, 

inkluderet men ikke begrænset til: 
7.1. Morgenmad 
7.2. Frokost 
7.3. Aftensmad 

8. Der tilstræbes at gøre ELSA Denmarks generalforsamling tilgængelig for alle medlemmer 
uagtet af deres økonomiske situation. I henhold til punkt 7, må udgifterne til disse derfor ik-
ke være unødvendigt høje. 
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International Council Meeting (ICM) 
Ansvar og planlæggelse 

 
1. Ansvaret for forberedelsen og informeringen af den danske delegation om ICM tilfalder EL-

SA Denmarks Secretary General. 
2. ELSA Denmarks Secretary General indsender på vegne af ELSA Denmark ansøgningen til 

arrangørerne af ICM. 
3. ELSA Denmark skal senest fire dage før den internationale generalforsamlings begyndelse 

have afholdt et internt delegationsmøde. 
 
Delegationen 

 
4. Ethvert af de syv medlemmer i ELSA Denmarks bestyrelse har ret til at deltage i hvert ICM. 
5. Yderligere to delegerede kan blive udpeget af ELSA Denmark. 
6. ELSA Denmark skal afsøge muligheden for at medbringe så mange delegerede, som det er 

tilladt. 
7. Delegerede udpeges på et bestyrelsesmøde af ELSA Denmarks bestyrelse på baggrund af 

motiverede ansøgninger. 
 
Workshops 

 
8. Der skal som minimum være ét medlem af ELSA Denmarks delegation i hver workshop.  
9. Repræsentanten fra ELSA Denmarks bestyrelse er overordnet ansvarlig for andre danske 

delegerede i en workshop. 
10. Kun repræsentanten fra ELSA Denmarks bestyrelse har stemmeret i workshoppen.  
11. ELSA Denmarks bestyrelse kan videregive stemmeretten til en lokal repræsentant, i tilfælde 

af at ingen national repræsentant er tilstede i workshoppen. 
 
Retningslinjer og opførsel under mødet 

 
12. Inden mødets begyndelse skal ethvert medlem af delegationen have underskrevet de af EL-

SA Denmark fastlagte retningslinjer for deltagelse i mødet.  
 

ELSA Denmarks Intranet 
Generelt  

 
1. ELSA Denmarks bestyrelse skal benytte sig af et intranet til intern kommunikation. 
2. Kommunikationen med ELSA Denmarks lokalgrupper skal tilstræbes at foregå over intra-

nettet. 
3. ELSA Denmarks lokalgrupper skal oprettes i intranettet som et led i deres transition. 
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Alumne 
Generelt 

1. Det danske alumneregister skal opdateres regelmæssigt. Ved udgangen af hvert bestyrelsesår 
skal afgående aktive medlemmer i lokalgrupperne og i ELSA Denmark kontaktes med hen-
blik på at informere om muligheden for at deltage i ELSA Denmarks alumnenetværk samt at 
blive registreret heri. 

2. Det bør tilstræbes, at ELSA Denmark mindst 1 gang per bestyrelsesår i samarbejde med lo-
kalgrupperne afholder et arrangement, hvor alle alumner inviteres. 

3. ELSA Denmark skal vedligeholde og fremme regelmæssigt kontakt med og informere dan-
ske alumner om ELSA Lawyers Society (ELS).  

 

Code of Conduct 
Generelt 

1. ELSA Denmarks Code of Conduct har til formål at regulere de interne retningslinjer for 
opførsel og adfærd for ELSA Denmark og dennes medlemmer. Denne regulerer direkte ret-
ningslinjerne for opførsel og adfærd for ELSA Denmarks egen bestyrelse, Deputies og Di-
rectors. I forhold til ELSA Denmarks medlemmer har denne blot til formål at opsætte de 
generelle rammer for medlemmernes egne Code of Conduct. Dog bør ELSA Denmarks 
Code of Conduct også regulere særlige følsomme områder, eller situationer som kan forestil-
le sig at have indvirkning på ELSA Denmarks renommé eller virke i f.eks. international 
sammenhæng eller forhold til andre external relations. 
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FINANCIAL MANAGEMENT (FM) 
Overførsler 

Generelt 

1. Såfremt ELSA Denmark ikke har midler til at betale sine regninger, er det ELSA Denmarks 
opgave at henvende sig til lokalgrupperne, således at de kan vedtage, om der skal overføres 
midler til ELSA Denmark.  

 
Internationale overførsler 

2. ELSA Membership Fee 

2.1. Gebyret betales i juli/august. 

 
Nationale overførsler 

3. Webhotel 
3.1. Gebyret betales med ELSA Denmarks midler efter udbyders opkrævning. 

 
Financial Management (FM) – Medlemsgebyr 

4. Medlemsgebyr 

4.1. ELSA Denmarks medlemsgebyr 
4.1.1. ELSA Denmarks medlemsgebyr er DKK 3.000,00. 
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MARKETING (MKT) 
Generelt 

1. Formålet med markedsføring i ELSA er at skabe opmærksomhed om ELSA i samfundet 
for at sikre, at vores forening retteligt afspejles, og at vi forbliver en forening, som stræ-
ber mod vores vision, som er defineret i § 3, stk. 3, i ELSA Denmarks vedtægter.  

2. Som et af de tre Supporting Areas i ELSA bestræber vi os på at skabe de bedst mulige 
betingelser for gennemførelsen af aktiviteterne arrangeret af vores Key Areas. 

 
Marketingsmateriale 

1. ELSA-logoet skal være påført al marketingsmateriale. ELSA Internationals regler for lo-
goet skal til enhver tid respekteres. Der henvises i denne forbindelse til afsnittet om Cor-
porate Identity nedenfor. 

2. For at afspejle et positivt og professionelt image af ELSA er den marketingsansvarlige i 
ELSA Denmark og lokalgrupperne ansvarlig for produktion af al marketingsmateriale. 
Ansvaret for materialets overensstemmelse med reglerne i ELSA Internationals Decision 
Book påhviler de marketingsansvarlige. 

3. Marketingsmateriale skal være i overensstemmelse med ønskerne fra de personer, som er 
ansvarlige for de respektive aktiviteter.  

 
Corporate Identity 

1. ELSA Denmarks marketingsansvarlige er ansvarlig for at lokalgrupperne kender og føl-
ger de til enhver tid gældende internationale retningslinjer for logoet og for Corporate 
Identity. 

2. Retningslinjerne for Corporate Identity findes i marketingsdelen af ELSA Internationals 
Decision Book under afsnittet “Uniformity” og uddybes endvidere i ELSA Internationals 
”Identity Handbook”. 

3. Det er ELSA Denmarks marketingsansvarliges ansvar, at lokalgruppernes marketingsan-
svarlige altid er i besiddelse af de nyeste versioner af de i punkt 2. nævnte redskaber. 

4. Reglerne i ”Identity Handbook” er ikke bindende. Det er derimod reglerne i ELSA In-
ternationals Decision Book. Disse skal derfor følges i forbindelse med udformning af al 
marketingsmateriale såvel nationalt som lokalt. 
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ACADEMIC ACTIVITIES (AA) 
Generelt 

ELSA Denmarks opgaver 

1. ELSA Denmarks opgave er at støtte lokalgrupperne i deres virke inden for AA-området.  
2. ELSA Denmark skal efterstræbe, at der opretholdes kontakt mellem lokalgrupperne i 

Danmark inden for AA-området. 
3. ELSA Denmark skal efterstræbe at holde lokalgrupperne informerede om AA-aktiviteter, 

der foregår i de forskellige lokalgrupper.  
4. Til opfyldelse af pkt. 2 og 3 skal ELSA Denmark sørge for, at der mindst én gang i kvar-

talet afholdes et møde mellem de ansvarlige for AA i Danmark enten fysisk eller via Sky-
pe. 

5. ELSA Denmark skal opretholde kontakten mellem lokalgrupperne og ELSA Internatio-
nal.  

6. ELSA Denmark skal i begyndelsen af hvert bestyrelsesår sørge for. at de ansvarlige for 
AA i lokalgrupperne er bekendte med de internationale værktøjer, der findes på AA-
området, og skal sørge for, at den nyeste version af disse altid er tilgængelig i AA-arkivet. 

7. ELSA Denmark skal ved begyndelsen af hvert bestyrelsesår sørge for at afholde et indle-
dende møde med de ansvarlige for AA i lokalgrupperne, hvor disse introduceres til AA-
området, herunder særligt det internationale aspekt, således at de ansvarlige for AA i lo-
kalgrupperne sikres en forståelse af strukturen i ELSA, og hvilke aktiviteter der er mulig-
hed for at lave. 

8. Det er ELSA Denmarks opgave at sørge for at indhente de oplysninger fra lokalgrupper-
ne, som er nødvendige for at udfylde de skemaer etc., der skal udfyldes til ELSA Interna-
tional. 

9. ELSA Denmark har ansvaret for, at de opgaver, der pålægges  nationalgruppen på AA-
området i ELSA Internationals Decision Book, gennemføres i Danmark. Endvidere er 
det ELSA Denmarks opgave at kommunikere de opgaver, der pålægges lokalgrupperne 
på AA-området i ELSA  Internationals Decision Book til lokalgrupperne. 

10. ELSA Denmark skal sørge for, at lokalgrupperne er i besiddelse af de Event Specificati-
on forms og Event Evaluation forms, som lokalgrupperne skal udfylde i forbindelse med 
afholdelse af AA-aktiviteter.  

11. ELSA Denmark er ansvarlig for videreformidlingen til ELSA International af de oplys-
ninger, der indberettes til ELSA Denmark fra lokalgrupperne om deres AA-aktiviteter. 

12. ELSA Denmark skal afholde en national procedurekonkurrence. Procedurekonkurrencen 
skal fungere som en finale for de lokale procedurekonkurrencer. 

13. ELSA Denmark skal tilstræbe at afholde en national forhandlingskonkurrence i efteråret. 
Til opfyldelse heraf skal der forud for hvert forudgående NCM udpeges en ansvarlig for 
konkurrencen. Den ansvarlige skal gå under navnet Director for Negotiation Competiti-
on. 
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Lokalgruppernes opgaver 

1. Hver lokalgruppe er ansvarlig for, at der arrangeres AA-aktiviteter i lokalområdet.  
2. Lokalgrupperne skal efterstræbe, at deltagere, der har deltaget i en AA-aktivitet, modtager 

et deltagerbevis, hvor dette giver mening. Dette særligt i forbindelse med processpil pro-
cedurekonkurrencer og andre AA-aktiviteter, hvor der er mulighed for aktiv akademisk 
deltagelse samt kursusforløb, hvor deltagelsen har øget deltagernes viden inden for et 
område. 

3. Lokalgrupperne skal efterstræbe at holde ELSA Denmark underrettet om, hvilke aktivite-
ter der afholdes på AA-området, særligt når disse oplysninger skal anvendes til udfyldelse 
af skemaer mv. til ELSA International.  

4. Lokalgrupperne skal inden hver AA-aktivitet udfylde en AA Event Specification form 
udarbejdet af ELSA International og sende denne til ELSA Denmark.  

5. Lokalgrupperne skal senest tre uger efter hver AA-aktivitet udfylde en AA Event Evalua-
tion form  udarbejdet af ELSA International og sende denne til ELSA Denmark.  

6. Lokalgrupperne skal bistå ELSA Denmark i markedsføringen af nationale og internatio-
nale AA-aktiviteter, som foregår i netværket. 

7. Lokalgrupperne skal hvert forår tilstræbe at afholde en procedurekonkurrence, der sam-
tidig fungerer som en indledende runder til den nationale procedurekonkurrence. 
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SEMINARS & CONFERENCES (S&C) 
Generelt 

ELSA Denmarks opgaver  
1. ELSA Denmarks opgave er at støtte lokalgrupperne i deres virke inden for S&C-

området, herunder at støtte lokalgruppernes planlægning og gennemførelse af S&C-
events.  

2. ELSA Denmark skal efterstræbe, at der opretholdes kontakt mellem lokalgrupperne i 
Danmark inden for S&C-området. 

3. ELSA Denmark skal efterstræbe at holde lokalgrupperne informerede om S&C-
aktiviteter, der foregår i forskellige lokalgrupper. 

4. Til opfyldelse af pkt. 2 og 3 skal ELSA Denmark efterstræbe, at der mindst én gang i 
kvartalet afholdes et møde mellem de ansvarlige for S&C i Danmark enten fysisk eller via 
Skype. 

5. ELSA Denmark skal formidle kontakt mellem lokalgrupperne og ELSA International på 
S&C-området. 

6. ELSA Denmark skal ved begyndelsen af hvert år sætte mål for de danske S&C-events fra 
et nationalt og internationalt perspektiv. S&C-events er events, som opfylder kravene i 
S&C retningslinjerne i ELSA Internationals Decision Book. 

7. ELSA Denmark skal sørge for, at Specification Forms og Evaluation Forms bliver kor-
rekt udfyldt af lokalgrupperne og videreformidlet til ELSA International i overensstem-
melse med ELSA Internationals Decision Book. 

8. ELSA Denmark skal sikre, at der findes en Study Visit Guide for ELSA Denmarks lokal-
grupper.  

9. ELSA Denmark skal sørge for, at lokalgruppernes aktiviteter koordineres, og at interna-
tionale mål og retningslinjer inden for S&C-området bliver overholdt både på nationalt 
og lokalt plan. Disse mål fremgår af punktet International langsigtet strategi under ELSA 
Denmark Generelt i beslutningssamlingen. 

 
Lokalgruppernes opgaver 

1. Hver lokalgruppe skal implementere S&C-aktiviteter i deres årlige aktivitetsprogram.. 
S&C-aktiviteter er events, som opfylder kravene i S&C retningslinjer i ELSA Internatio-
nals Decision Book. 

2. Hver lokalgruppe skal løbende holde ELSA Denmark og de andre lokalgrupper oriente-
ret om hvilke S&C-events, der bliver planlagt og afholdt. 

3. Hver lokalgruppe skal informere deres medlemmer og andre interesserede om S&C-
arrangementer på lokalt, nationalt og internationalt plan. 

4. Lokalgrupperne skal bistå ELSA Denmark i udformningen og opdateringen af ELSA 
Denmarks og lokalgruppernes håndbøger og guides.  

5. Minimum et bestyrelsesmedlem fra hver lokalgruppe skal deltage i det kvartalslige S&C-
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møde. 
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STUDENT TRAINEE EXCHANGE PRO-
GRAMME (STEP) 

Generelt 
Online lagringssystem 

1. Der skal til enhver tid være et online lagringssystem, hvor alle dokumenter og al relevant 
information om STEP findes. 

2. Nationalgruppen 
2.1. ELSA Denmark har det overordnede ansvar for det online lagringssystem. 

3. Lokalgrupperne 
3.1. Lokalgrupperne skal lægge deres marketingsmateriale i lokalgruppens mappe i det 

online lagringssystem. 
 
Møder 

4. Nationalgruppen 
4.1. ELSA Denmark skal som minimum én gang i kvartalet afholde et samlet møde 

med de ansvarlige for STEP i lokalgrupperne. 
5. Lokalgrupperne 

5.1. Hver lokalgruppe skal som minimum sende én repræsentant til hvert møde med 
ELSA Denmark. 

Job Hunting 
 
Kompetence 

1. Nationalgruppen 
1.1. ELSA Denmark varetager Job Hunting på Grønland og Færøerne. 

2. Lokalgrupperne 
2.1. Lokalgrupperne varetager Job Hunting inden for de geografiske områder, som 

tilhører dem. 
2.1.1. ELSA Copenhagens område er Region Sjælland og Region Hoved-

staden. 
2.1.2. ELSA Aarhus’ område er Region Midtjylland. 
2.1.3. ELSA Aalborgs område er Region Nordjylland. 
2.1.4. ELSA Odenses område er Region Syddanmark. 
2.1.5. Den ansvarlige for STEP i ELSA Denmark kan dispensere fra 

2.1.1-2.1.4. i særlige tilfælde. 
2.1.6. Reglerne i punkt 2-2.1.4 viger for retningslinjer for fundraising i be-

slutningssamlingen. 
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Oplysningspligt 

3. Hver lokalgruppe er forpligtet til at indføre og opdatere oplysninger vedrørende Job Hunting 
i det dertil oprettede elektroniske dokument, som følger af retningslinjer for fundraising pkt. 
2.3. i beslutningssamlingen samt dokumentet i det online lagringssystem. 

3.1. Oplysningerne skal omfatte: Firmanavn, respons fra virksomheden og andre rele-
vante oplysninger, som følger af pkt. 2.3.1 i retningslinjer for fundraising i beslut-
ningssamlingen. 

3.2. Det elektroniske dokument og det online lagringssystem skal ajourføres løbende, 
når der kommer nye oplysninger. 

Student Hunting  
 
Fremgangsmåde og retningslinjer 

1. Nationalgruppen 

1.1. ELSA Denmark har ansvaret for, at studerende informeres om ansøg-
ningsfristen for de respektive STEP-jobs via nationalgruppens hjemme-
side eller Facebook-side. 

2. Lokalgrupperne 
2.1. Hver lokalgruppe har ansvaret for at informere deres studerende om an-

søgningsfristen for de annoncerede praktikophold via markedsføring og 
via lokalgruppens hjemmeside eller Facebook-side. 

2.2. Hver lokalgruppe afholder hvert år som minimum ét informationsmøde 
om STEP for deres studerende. 


