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Beretning President ELSA Denmark 2010-2011 

Siden sidste generalforsamling i ELSA Denmark er der sket en hel del i bestyrelsen. Der er ligeledes 
sket en masse på det internationale plan, og selvom jeg desværre ikke selv har haft mulighed for at 
deltage i IPM og ICM dette forår, har danskerne været godt repræsenterede i netværket. Generelt 
fornemmer jeg en stærk og stigende interesse for ELSA Denmark både på nationalt plan men ikke 
mindst på internationalt plan, og jeg sætter stor pris på, at der dukker flere nye og motiverede kræfter 
op. 

Bestyrelsen har i mellemtiden fået 3 nye directors, mens ét bestyrelsesmedlem er trådt ud. Marcel 
Worm blev valgt som Director for Nordic Cooperation, jf. NPM og nedenfor. Teit Bang Heerup blev 
valgt som Director for Fundraising, og skal på denne post sidde med fundraising – specielt i forhold til 
nyhedsbrevet – samt koordinering af sponsordelen. Desværre har Jeanette Hartmann valgt at forlade 
sin post som VP S&C i ELSA Denmark. Jeanette har ikke følt, at denne post helt var noget for hende, 
da hun egentlig hellere vil være med inde over opstarten i Odense. Samtidig har hun ikke følt, at der var 
et tilstrækkeligt sammenhold i ELSA Denmark, bla. fordi vi ikke kan mødes fysisk. Jeanette og jeg har 
holdt et møde, da jeg virkelig håbede, at hun ville blive i bestyrelsen og samtidig syntes, at det var vigtigt 
at vi fik talt igennem hvad, der var galt, og hvorfor. Vi havde en rigtig god lang snak, hvilket resulterede 
i, at Jeanette nu er blevet Director for Expansion og derfor er i gang med idéer og kontakter i forhold 
til opstarten i Odense.   

Blandt andet som følge af snakken med Jeanette, har vi i bestyrelsen snakket videre om vores interne 
kommunikation og arbejdsmåder. Det er svært, når bestyrelsesmøder foregår på Skype og det meste 
kommunikation via mail, at skabe et personligt sammenhold og en forståelse af at være en samlet 
bestyrelse. Vi prøver derfor nu at holde video-skype møder, hvilket bringer os lidt ”tættere” på 
hinanden. I øvrigt tror jeg, at det er vigtigt, at ELSA Denmark bliver ved med at holde fokus på dette 
både nu og fremover, da der kan gå meget tabt i elektronisk kommunikation.     

En stor del af fokus det sidste halve års tid har naturligt nok ligget på udgivelsen af Nyhedsbrevet. Ikke 
blot vedrørende fundraising men også i forhold til artikelskrivning og koordinering. Vedrørende 
fundraising-delen, har Teit og jeg prøvet at kontakte en del (omkring 10) forskellige af de store 
advokatfirmaer for at sælge dem annoncer i Nyhedsbrevet. Der har både været god og dårlig respons på 
henvendelserne. Flere var ret interesserede, men endte alligevel med at takke nej, hvor andre simpelthen 
ikke anede, hvem vi er. Vi har tænkt, at i forhold til næste Nyhedsbrev henvender vi os igen, og denne 
gang har vi det flotte resultat fra den tidligere henvendelse. Vores tilgang har været at ringe dem op 
først, hvorefter vi efterfølgende (oftest til den marketingansvarlige) har sendt en mail med konkrete 
oplysninger om foreningen og nyhedsbrevet. Teit er ligeledes i gang med at formulere et nyt generelt 
sponsorbrev til udsendelse til eventuelle nye samarbejdspartnere.  
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I Januar deltog jeg i NPM i Stockholm, hvor Marcel, Tim og jeg var afsted. Det var en meget nøje 
planlagt weekend af Niousha, hvor vi deltog i en training om fundraising, vi diskuterede det nordiske 
samarbejde og i øvrigt talte om BEE-relaterede emner. Selvfølgelig var der også en del fokus på det 
nationale aspekt, eftersom danskerne var de eneste repræsenterede under hele weekenden udover 
svenskerne selv. Højdepunkterne fra weekenden var klart, at vi fik udpeget en Nordic Cooperation 
Group (som Marcel er dansk repræsentant i). Denne gruppe skal stå for at sikre kontinuiteten i det 
nordiske samarbejde, eftersom det tidligere er set, at idéer forsvinder eller ikke bliver ført ud livet pga. 
nye bestyrelser, manglende ansvarlige mm. Samtidig er et nordisk samarbejde yderst interessant i 
forhold til eventuelle sponsorer og lign., da mange store advokatfirmaer netop arbejder på nordisk 
basis. Dog skal de internationale regler om dette selvfølgelig iagttages.  

Jeg har haft lidt kontakt med en lektor fra Syddansk Universitet. De henvendte sig oprindeligt for at 
høre os, om vi ville reklamere for en ny kandidatuddannelse - Master of Social Sciences in International 
Security and Law - i vores nyhedsbrev. Umiddelbart sagde jeg ja til dette, efter at have talt med Fie, da 
dette både kunne reklamere lidt for vores nationale tilstedeværelse samt muligvis være hensigtsmæssigt i 
forbindelse med opstarten af en LG. Jeg spurgte derefter ind til en eventuel opstart af forening, og om 
de eventuelt kunne hjælpe os. De henviste til de eksisterende foreninger (DJØF og Juridisk Forening), 
men ville ikke tage stilling til, om der var plads til en yderligere forening. Pt. er Jeanette i gang med at 
skabe uformel kontakt til både universitet, foreningen og eventuelle samarbejdspartnere. 

Da sagen mellem ELSA Aarhus og ELSA Torino stadig ikke er afsluttet, har jeg overtaget kontakten til 
Simona, formand i ELSA Torino. Dette mente ELSA Aarhus var bedst, eftersom diskussionen ikke 
kunne afsluttes, og Anders (som sad med kontakten) ikke længere var en del af bestyrelsen. Ydermere 
truede ELSA Torino med at gå til IB. Jeg skrev derfor en lang mail til Simona– efter at have undersøgt 
de dokumenter og korrespondancer som forelå, samt forhørt mig hos Anders (tidl. S&c), Mette (tidl. 
formand) og Maria – hvoraf fremgik, at vi ikke mener, at de har noget krav i forhold til ELSA Aarhus. 
Jeg har i hele forløbet informeret IB, så de er klar over uoverensstemmelsen, og hvor vi står. I min 
sidste mail, gjorde jeg klart for Simona, at for så vidt de måtte have et krav, må de fremsende 
dokumentation, og ellers står vi ved vores tilbud om at mødes på ”midten” og betale noget der ligner 
halvdelen (som tidligere lovet) – kun for venskabets skyld. Efter dette har vi intet hørt. 

Jeg har yderligere deltaget som en del af den delegation, som var tilstede til the 55th Commission on 
the Status of Women under FN i New York i to uger i februar. Vi var en delegation på 7 ELSA-folk fra 
henholdsvis Danmark, Sverige, Polen, Tyskland og Tyrkiet. Det var en meget speciel oplevelse at være 
med til et sådant møde og repræsentere ELSA i den sammenhæng. Vi holdte selv en præsentation om 
Reproductive Rights, eftersom hver NGO får muligheden for at afholde et arrangement. Ud over dette 
har vi deltaget i utallige spændende workshops, events og selvfølgelig selve mødet i FN’s hovedkvarter. 
Jeg kan henvise til den rapport, som vi har skrevet om mødet.  

Jeg havde desværre ikke selv muligheden for at deltage i ICM dette forår, men kan henvise til det 
referat, som vil blive skrevet af de ansvarlige for BEE-workshoppen, Marcel og Anne-Kathrine. 
Samtidig kan jeg henvise til det generelle referat fra mødet.  



	  

Beretning S&C-posten 

Eftersom Jeanette valgte at forlade sin post som VP S&C, vil der ikke blive skrevet en decideret 
beretning på denne post. Jeg har dog i mellemtiden overtaget S&C-mailen og henvendelser vedr. S&C-
posten. ELSA Århus er i øjeblikket så småt i gang med at få en tur til Berlin på benene, og de har taget 
kontakt til ELSA Berlin for at se, om det skal være et decideret study visit eller udelukkende en 
studietur. ELSA Cph er godt i gang med at planlægge Summer Seminaret 2011. Til S&C-posten skal det 
yderligere nævnes, at Pernille Dannevig (kasserer, ELSA Aarhus) højst sandsynligt vil indtræde på 
posten, eftersom hun er suppleant til ELSA Danmark i dette bestyrelsesår. Pernille har sagt, at hun er 
interesseret, men har ikke givet endeligt tilsagn på nuværende tidspunkt.  

Skulle der være yderligere spørgsmål, kan de stilles til president@elsa.dk  

Med venlig hilsen, 

Catrine Primdahl 

President of ELSA Denmark 2010/2011 

 

Beretning Secretary General ELSA Denmark 2010-2011 

Kære ELSA-medlemmer 

Jeg kan desværre ikke deltage i NCM søndag d. 17. April, så jeg vil gerne benytte denne mulighed for at 
takke for et godt år i ELSA, med mange gode oplevelser, meget arbejde og søde kolleger, både i min 
egen bestyrelse, men også gennem det nationale samarbejde med lokalgrupperne.  

 

Her er en kort oversigt over mine aktiviteter: 

1. Oversættelse af vedtægter 

2. Vedtægtsændringer  

3. Retningslinier vedrørende deltagelse i internationale møder 

4. Bestyrelsesaktiviteter 

5. ICM 

6. Transition 

1. Oversættelse af vedtægter 

ELSA Denmark har endeligt fået oversat sine vedtægter til engelsk, så vi nu overholder internationale 
forpligtelser. Jeg vil i den forbindelse gerne takke deltagerne i den lille arbejdsgruppe, som har gjort et 
godt stykke arbejde; Thea Ballegaard Laursen, Anne Ruberg, Anne-Kathrine Hermansen og Hanne 



	  

Rose Andersen. 

Den engelske version bliver lagt ud op på arkivet på ELSA Denmark’s hjemmeside, og bliver løbende 
opdateret, når der foretages ændringer i de danske vedtægter. 

2. Vedtægtsændringer 

jeg har i samarbejde med min bestyrelse forfattet nogle få ændringer til vedtægterne.  Der er både tale 
om nogle mere praktiske ændringer, samt ønsket om at inkludere nyhedsbrevet i vedtægterne. 
Derudover har vi ønsket at skabe klarhed over deltagelse i internationale møder og arrangementer og 
derfor inkluderer vi i vedtægterne en hjemmel for ELSA Denmark til at vedtage retningslinier for 
deltagelse i internationale møder og arrangementer, hvilket jeg vil gå i dybden med nedenfor. 

3. Retningslinier vedrørende deltagelse i internationale møder 

Bestyrelsen har arbejdet på at gøre udvælgelsen af deltagere til internationale møder og arrangementer, 
samt kriterier for deltagelsen mere transparent. Frem til nu har ELSA Denmark kunne vælge deltagere 
ud, efter ukendte kriterier og uden nogen form for gennemsigtighed for deltagerne samt 
lokalgrupperne, og dette har vi ønsket at ændre for at skabe en retfærdig, objektiv 
udvælgelsesprocedure. Vi ønsker med annekset at klargøre for lokalgrupperne, hvilke kriterier ELSA 
Denmark lægger vægt på og hvilke krav der stilles til deltagerne. Disse krav har indtil nu ikke været 
nedskrevet, og har derfor ikke været klare for lokalgrupperne, hvorfor ELSA Denmark i princippet 
kunne fastsætte deltagerantal, samt udvælgelsen efter godtbefindende.  

Endvidere har vi fastsat et loft på 20 personer for den danske delegation til ICMs. Dette har vi gjort, da 
vi ønsker, at delegationen til ICM skal opnå et godt samarbejde og sammenhold i løbet af ugen, da et 
sådant sammenhold kan gavne i senere nationale sammenhænge. Derfor mener vi det er vigtigt med et 
loft på 20 deltagere for at sikre dette sammenhold og undgå splittelse.  

Vi mener det er vigtigt, at der findes retningslinier for deltagelse i ICMs, og vi har ønsket at sørge for at 
sådanne retningslinier fortsat eksisterer, hvorfor vi vil hjemle deres eksistens i vores vedtægter. – De 
kan til enhver tid ændres ved en almindelig bestyrelsesbeslutning, da det kun er eksistensen af et sæt 
retningslinier der hjemles i vedtægterne, og selve indholdet af disse retningslinier skal således ikke til 
afstemning på generalforsamlingen. 

4. Bestyrelsesaktiviteter 

Vi har i bestyrelsen mest afholdt møder over skype, men er for nyligt gået over til møder med webcam, 
hvilket har fungeret meget bedre rent kommunikativt og det har været mere effektive møder, der har 
samlet bestyrelsen i langt højere grad. 

Vi er i bestyrelsen påbegyndt udarbejdelsen af en håndbog for hvert område, og dette er et stort arbejde 
på IM-området, hvor mange opgaver såsom NCM, ICM i forhold til Head og Delegation-rollen, 
bestyrelsesmøder og transition skal beskrives. Arbejdet skrider dog fint fremad, og planen er, at 
håndbøgerne skal være klar lige inden transition-weekenden, så disse kan lægge til grund for den 
individuelle transition og være en del af de nye bestyrelsesmedlemmers forberedelse. 



	  

 

5. ICM 

Forberedelse af ICM var lidt af en udfordring da størstedelen af delegationen først mødte op midt i 
ICM-ugen. Dette betød ekstra-arbejde for de få, der var der hele ugen, hvilket ELSA Denmark satte 
stor pris på! Det var et stort arbejde, at finde pladser fra de andre lande, på grund af at ICM’et var en 
del af ELSA’s 30 års fødselsdag. Derudover skabte application forms en del problemer for mange 
deltagere, hvilket betød meget arbejde til mig. Heldigvis bakkede bestyrelsen godt op i forhold til for 
eksempel hjælp med koordinering af workshops etc. 

Info om proposals vedtaget på IM workshoppen i løbet af ICM-ugen følger. 

Tak for en rigtigt god tur, hvor vi mødte nye ELSA-venner, genså gamle og var en delegation fyldt med 
ELSA Spirit. 

6. Transition 

Transition kommer til at forløbe over to dage, og datoerne skal fastlægges lige efter NCM, så vi 
forhåbentligt kan få alle med. Lokalgrupperne inviteres også, og vi håber, der er mange, der kunne være 
interesserede i at deltage, både i trainings, samt i de mere sociale arrangementer. 

Planlægningen af denne weekend er allerede i gang, og vi forventer, at det bliver et rigtigt godt 
arrangement, og en god start for den nye bestyrelse 

Til sidst vil jeg gerne endnu en gang sige tak for et godt samarbejde både i min bestyrelse og med 
lokalgrupperne. 

Med venlig hilsen 

Kirsten Marie Fog Pedersen 

 

Beretning Treasurer ELSA Denmark 2010-2011 

Bestyrelsesåret startede med en god transition af den tidligere kasserer, Tim Lund. I denne transition 
blev jeg sat ind i foreningens økonomiske situation, såvel som jeg fik et overblik over de overførsler, 
foreningen igennem regnskabsåret skal lave. 

Arbejdet igennem bestyrelsesåret er forløbet med at holde styr på betalingerne til de to ture til ICM, der 
blev afholdt i henholdsvis Alanya og Poznan. I forbindelse med betalingen til Poznan, var det 
nødvendigt at optage et lån i ELSA Copenhagen. Ud over betalingerne til ICM, har den daglige 
regnskabsføring ikke medført overførsler. 

 

 



	  

 

Ud over den overføre penge til ICM, har tiden gået med at få gennemført fuldmagtsændringerne i Jyske 
Bank. Det tog lang tid, før fuldmagtsændringerne blev gennemført, hvilket har givet tanker om, 
hvorvidt vi skulle skifte bank. Denne drøftelse er dog midlertidigt skrinlagt. 

Arbejdet i den sidste del af bestyrelsesåret, forventer jeg ikke vil medføre mange flere overførsler. 
Derimod vil der blive arbejde i en håndbog, så overgangen til den nye kasserer, kan forløbe så 
gnidningsløst så muligt.   

Martin Runebøl 

 

Beretning Academic Activities ELSA Denmark 2010-2011 

Jeg har i dette år på AA posten, som altid arbejdet på at hjælpe de to lokalgrupper når de havde brug 
for det. Men det kører ret godt på AA i begge lokalgrupper, de for lavet en masse vellykkede 
arrangementer, så der er ikke så meget der.  

Jeg har startet en lille arbejdsgruppe for EMC2, Københavner delen har allerede fået gode resultater, de 
har fundet en der kunne være interesseret i at være vejleder.  

Ellers er det planen at jeg i juli måned skriver alle de gode ideer jeg har hørt rundt omkring ned i den 
nye AA håndbog, så den nye AA’er til næste år, vil have noget at starte ud med.  

Alt afhængig af hvordan det går, er det realistiske nok at satse på at få et hold med i 2012, men det er 
bestemt ikke udelukket at det kan lykkedes allerede til efteråret. 

 

ICM beretning AA: 

Som sædvanligt starter AA workshoppen med en introductory workshop søndag aften, hvor vi siger hej 
til hinanden og for valgt workshops officers. I år var det også her, at der blev fremlagt activity reports. 

Mandag startede vi så med at gennemgå Strategic Goals (ELSA’s mål for en 5-årig periode).  

Så gennemgik vi et forslag til at ændre i decision book angående EMC2, hvor forslaget gik ud på, at 
national grupperne forpligtiger sig til at videregive deres adresse til IB, til brug for at sende 
marketingsmateriale. Forslaget blev på workshoppen enstemmigt vedtaget med en enkelt grammatisk 
ændring. 

Som sidste punkt inden frokost, var der en joint workshop med Bee (see Bee beretningen). 

Efter frokost var der en training om transition. 

 



	  

 

Tirsdag startede vi med joint workshop med Step og S&C angående Council of Europe (se Step eller 
S&C beretning). Derefter fortsatte den joint workshop nu omhandlende IFP (igen se Step eller S&C 
beretning). Efter frokost var der midplenary. 

Onsdag startede vi med en training i Risk managment. Efter frokost, hørte vi om Legal Research 
Groups i forbindelse med en ny kampagne i samarbejde med CoE omhandlende seksuelle overgreb 
mod børn. Derefter hørte vi fra den arbejdsgruppe om SPEL, der blev nedsat ved sidste ICM. Deres 
resultater blev fremlagt og der blev stemt om hvorvidt SPEL skulle skrives ud af Decision Book. Der 
var en del snak frem og tilbage, men alle var mere eller mindre enige og resultatet var at forslaget med 
19 ud af 21 stemmer blev vedtaget på workshoppen. Til sidst blev IFP essay competition præsenteret. 

Torsdag startede med en fælles konference. Efter frokost blev EOS præsenteret – en hjælpe komite for 
EMC2. Derefter præsenterede forskellige lande deres næstkommende arrangementer. Der var desværre 
ingen kandidater til næste års IB, denne workshop blev derfor sluttet. Til sidst var der opsamling af 
workshoppen og Q and A. 

Fredag var der først sightseeing og derefter fødselsdags fejring og debat. 

Maria Skovlund Hansen 

Vice President Academic Activities 

 

Beretning STEP ELSA Denmark 2010-2011 

Det er gået fremad for STEP i Danmark det sidste år, og denne fremgang fortsætter. 

Sidste efterår fik ELSA Aarhus den første traineeship-aftale på plads med en dansk virksomhed siden 
2003. Dette traineeship foregik i begyndelsen af dette bestyrelsesår, og selvom der var lidt problemer 
med trainee´en var virksomheden, Gorrissen Federspiel, meget tilfreds med vores samarbejde, og de vil 
gerne i fremtiden have flere trainees. Det var lokalgruppen i ELSA Aarhus, der lagde det hårde arbejde, 
men jeg gjorde også alt hvad jeg kunne for at hjælpe til. Vi har gjort os mange vigtige erfaringer, som vil 
gøre det nemmere når vi i fremtiden får flere traineeships. 

Samtidigt har der dette år været det største antal STEP-folk i lokalgrupperne, og de har alle gjort et 
fantastisk stykke arbejde. Det er meget vigtigt for at STEP fungerer, at der sidder flere end kun den ene 
lokale VP STEP i hver lokalgruppe. Der er meget praktisk arbejde, som én person alene ikke kan klare, 
så jeg vil anbefale at der i fremtiden fortsat fokuseres på at skabe STEP-teams i lokalgrupperne. 

Der har været arbejdet hårdt med Job Hunting i begge lokalgrupper, desværre ser det lige nu ud til at 
der ikke bliver noget traineeship i Århus, mens det ser meget lovende ud med et enkelt i København. 
Det er et hårdt arbejde at forhandle med virksomhederne, og man kan også godt mærke at finanskrisen 
stadig spøger, men jeg er sikker på at det gode arbejde, der er blevet lagt det seneste år, nok skal 
fortsætte og nok skal give resultater, hvis ikke nu, så i det kommende efterår. 



	  

 

Både ELSA Aarhus og ELSA Copenhagen har afholdt velbesøgte STEP-informationsmøder, jeg deltog 
selv i det i Århus. Det er min erfaring at disse møder er den største faktor når det handler om at få fat i 
de studerende, så jeg vil anbefale at det bliver en fast tradition at afholde disse møder i starten af året. 
Begge lokalgrupper har nye plakater oppe på universiteterne, og det har foreløbig ført til at jeg har 
sendt 5 ansøgninger til praktikpladser af sted dette forår.  I alt har jeg sendt 9 ansøgninger af sted i dette 
bestyrelsesår, mens tre studerende har været af sted på et traineeship. 

Jeg har i samarbejde med lokalgrupperne udarbejdet nye brochurer, og internt materiale til hjælp til 
Student Hunting, bl.a. udførlige vejledninger til de studerende som skal skrive ansøgninger. Dette har 
de studerende taget meget godt imod. 

Jeg har deltaget i nogle spændende diskussioner på STEP-mailinglisten, hvor især en var vigtig, 
vedrørende evaluering af traineeships, og som heldigvis mundede ud i at det blev taget op som et 
forslag på ICM i Poznan, hvor det også blev vedtaget. 

Jeg har desværre ikke haft mulighed for at deltage i nogen af de to foregående ICM´s, og dette beklager 
jeg meget. Der har dog heldigvis stadig været danske repræsentanter i STEP-workshoppene, og jeg har 
fulgt tæt med i hvilke vigtige emner der har været diskuteret, og har forberedt dem der skulle deltage i 
workshoppen samt skrevet activity reports. Udover rent STEP-arbejde har jeg bl.a. hjulpet til i en 
arbejdsgruppe med at oversætte ELSA Denmarks vedtægter til engelsk.  

Lige nu er jeg mest optaget af at godkende ansøgninger og videresende dem til Bruxelles, og i at 
forberede mig til transition, så jeg har en masse nyttigt materiale at give videre til min efterfølger. 

Jeg havde ikke selv mulighed for at deltage i ICM i Polen, men ELSA Denmark var repræsenteret da 
der skulle stemmes om forskellige forslag. Der er blevet vedtaget nogle vigtige ændringer af Decision 
Book, der mest har betydning for markedsføring af STEP. Evaluering af traineeships er et vigtigt 
redskab, både til at forbedre programmet, og til at markedsføre det, over for studerende og over for 
virksomheder. Det har indtil nu været et stort problem at få de studerende der har været trainees til at 
udfylde en evaluering. Ved at ændre på ansvarsfordelingen og indholdet af evalueringsskemaet, er det 
vores og mit håb og forventning at der kommer flere evalueringer ind i fremtiden. 

I STEP-workshoppen har der derudover været workshops om samarbejdet med alumni-netværket ELS, 
og om det tættere arbejde, der skal være mellem VP STEP og President, dette udmundede også i et 
forslag om at skrive dette samarbejde ind i den del af Decision Book, der omhandler President´s ansvar. 
Jeg er endnu ikke klar over om dette blev vedtaget, men det vil kunne læses af referatet fra BEE´s 
workshop. 

Der har endnu engang været en workshop omkring ELSA´s samarbejde med AISEC i forbindelse med 
STEP. Af referatet har jeg kunne læse at der fortsat er stor uenighed om hvorvidt vi, eller AISEC kan 
bruge dette samarbejde til noget, og i så fald hvad vi kan bruge det til. Der er ikke sket noget i ELSA 
Denmark, vedrørende AISEC, da der foreløbig har været tale om nogle udvalgte lande der først skulle 
forsøge sig med kontakt og samarbejde. 



	  

 

Der blev valgt en ny VP STEP til ELSA International, Irakli Samkharadze, der er tidligere President i 
ELSA Georgien.  

Skulle der være spørgsmål, kan de stilles til: step@elsa.dk 

Hanne Rose Andersen 
 
Vice President STEP 

 

 

Beretning Marketing ELSA Denmark 2010-2011 

Fra kreativ tanke og til effektiv udarbejdelse blev udgangspunktet for marketingsposten i bestyrelsesåret 
2010/11.  

Efter transition i oktober 2010, blev følgende mål sat: 

1) Udarbejdelse af to nyhedsbrev hhv. Marts 2011 og september 2011 – i forbindelse med 
studiestart  

2) Kontinuerlig opdatering af den nuværende ELSA DK hjemmeside 
3) Udarbejdelse af den nye ELSA DK hjemmeside, med mere fokus på brugervenlighed og 

sammenkobling mellem lokalgrupperne.  
 

 

Heraf følger en gennemgang samt status på ovenstående mål  

1)Udarbejdelse af to nyhedsbrev hhv. februar 2011 og september 2011 – i forbindelse med 
studiestart  

Visionen var: 

Hvert nyhedsbrev har sit eget tema, sin egen dagsorden der understøtter ELSA’s vision. Dette for, at skabe et mere solidt 
grundlag for læseren til, at huske og adskille de enkelte nyhedsbreve. Nyhedsbrevet vil som udgangspunkt hver gang 
indeholde  

a. En forside  
b. Indholdsfortegnelse  
c. Fakta om ELSA 
d. Præsentation af den nye bestyrelse  

 

Den grafiske udformning finder sted i overensstemmelse med de af ELSA int. udarbejdet retningslinjer for brug af logo 
o.l.  



	  

 

Status :   

Det første nyhedsbrev med emnet ”Ambitions crossing the borders” blev uploadet på ELSA.dk hjemmeside i marts 
måned 2011, efter godkendelse af den nationale bestyrelse såvel som lokalforeningerne. Både lokalforeningerne såvel som 
den ELSA DK, bidrog hver især med artikler der var/ er relevante for deres virke herunder sommer seminar o.l.  

Den næste nyhedsbrev udkommer 1. september, og her er deadline for artikler 1. august. Der blev i uge 15 sendt en mail 
rundt med forslag til artikler o.l. Emnet for dette nyhedsbrev er ”Social Responsibility”.  

2)Kontinuerlig opdatering af den nuværende hjemmeside/ Udarbejdelse af den nye ELSA org 
hjemmeside, med mere fokus på brugervenlighed og sammenkobling mellem lokalgrupperne.  

Vision var:  

Hjemmesiden skal være stedet hvor medlemmerne får deres ”her & nu” information, dette opnås ved en kontinuerlig 
opdatering, korte artikler og visuel kommunikation. Således er formålet med hjemmesiden, hurtigt og enkelt at kunne 
danne sig et overblik over: 

a. ELSA som forening, dets værdier og fokus  
b. ELSA’s bestyrelse  
c. ELSA’s aktiviteter  

 

Samtidig skal der også ske en mere tydelig ”separation” mellem lokalforeningerne og ELSA Danmark. Dette sker ved, 
at kigge på designet på hjemmeside, og søge at fokusere på en mere  enkelt branding af hhv. Århus og København. Fokus 
på hjemmesiden vil da være den ”røde tråd” (som dog vil figurer som værende orange), mens resten af hjemmesiden vil være 
i sort/hvis. Således vil hjemmesidens indhold, og ikke dens farver tale for sig selv. Ydermere vil der også ske en mere 
tydelig branding af de enkelte bestyrelser, dette bl. a. ved billeder ledsaget af citater som beskriver deres holdning og 
bevæggrund for at være med i ELSA.  

Status :   

Den nuværende hjemmeside er blevet updateret, og er på nuværende tidspunkt tidssvarende. Der arbejdes pt. på den nye 
hjemmeside, som udgangspunkt skulle fungere pr. 1. august. Der er blevet meldt til lokalforeningerne om, at hvis de har 
nogle ønsker i forhold til design, muligheder eller lign bedes de meldes tilbage til undertegnede pr. 1. juli.  

Det har således været et utrolig spændende års på posten som marketing. Allerede i november deltog 
jeg i et NCM i Stockholm hvor de første frø til interessen omkring sommer seminariet blive lagt. En 
interesse der for alvor blev fulgt op på, på det netop overstået ICM – hvor det blevet lavet en pre-
markedsføring, samt post-markedsføring.  

Senere deltog jeg i forårets ICM i Poznan, hvor jeg deltog i en trainning omkring non-verbal 
kommunikation, og her lærte hvordan 80 % af ens personlige kommunikation sker non-verbalt. 
Foruden denne trainning deltog jeg også i to workshops omhandlede de programmer vi bruger i 
forbindelse med marketingsposten, herunder Indesign som bruges i relation til redigering af 
Nyhedsbrevet.. ICM’et gav også mulighed for at netværke blandt marketeers hvilket var en utrolig  



	  

 

succesfuld oplevelse, og gav samtidig også et rigtig godt indblik i hvordan ELSA marketing fungere i 
resten af netværket. Med henblik på at vedligehold denne sparring os marketeer iblandt, er der således 
blevet oprettet en facebook-gruppe hvor vi bl. a kan uploade præsentationsvidoer i forbindelse med 
internationale events.  

Således vil fokus mens jeg stadig sidder på posten være på det sidste nyhedsbrev samt på udviklingen af 
den nye hjemmeside.  

Bedste hilsner  

Fie Cathrine Støttrup Olsen 

Vice President Marketing  

 

Beretning Nordic Coroperation ELSA Denmark 2010-2011 

Det er måske ikke det rette navn at kalde det for en årsberetning, da posten er relativ ny. På NPM 
(Nordic President Meeting) i Stocholm blev der nedsat et udvalg som netop skulle varetage det 
nordiske samarbejde mellem Norge, Sverige, Danmark og Finland, og man ville også forsøge at få 
Island med over. 

Der er senere sket, det at vi internt i landene skulle vurdere hvordan man bedst håndterede denne 
kontakt, hvor man i Danmark valgte at det skulle ske i form af et directorship. Men ikke alle landene 
var begejstret for denne metode. NC står pt. af Madeline (tidl. President af Sverige), Peer (tidl. 
President af Norge), Katja (tidl. President af Finland) og undertegnede. Det har desværre ikke været 
muligt at få en aktiv person fra Island til at deltage i gruppen. 

Vi har frem til nu haft mail-korrespondance mellem os fire personer, og er nået til at vi skal have lavet 
en fælles kalender, gennem google, som meget snart skulle laves, samt vi er ved at udfærdige en 
procedure for hvorledes lokal og national grupper som kommunikere internt, således at det når videre 
ud til de andre lande i Norden. Dette er på arbejdsbordet hvorfor det nok skulle være klart til næste 
bestyrelsesår. Da alle fire lande ikke arbejder på samme måde internt, er det ikke så nemt at koordinere. 

Dertil er vi ved at brainstorme om fællesarrangementer som vi kunne lave. Her har der tidligere været 
tale om en USA-tur, Burxelles-tur fælles Summer School. Såfremt i skulle have ideer eller forslag til 
fælles arrangementer er i mere end velkommen til at kontakte undertegnede på elsa@marcelworm.dk 

Planen er at have et mødet i løbet af forsommeren hvor vi holder en arbejdsweekend, men datoen er 
endnu ikke fastsat. 

Materiale som i ønsker at reklamere ud til resten af norden, kan fremsendes til elsa@marcelworm.dk til 
at starte med, inden vores interne system kommer op. 

 



	  

 

For ydereligere spørgsmål, er i velkommen til at tage kontakt til ovenstående mail-adresse. 

Med venlig hilsen 

Marcel Worm 

Director of Nordic Corporation 

 

 

Beretning Fundraising ELSA Denmark 2010-2011 

Jeg har siden efteråret 2010 prøvet på at få skaffet nogle midler til ELSA DK gennem fundraising, 
vores primære fokus har indtil videre været at skaffe midler ved at forsøge at sælge annonceplads i 
vores nyhedsbrev.  Jeg har haft forbindelse til en del forskellige advokat kontorer, men indtil videre har 
vi desværre ikke fået nogen positiv tilbagemelding.  

Jeg har planer om at jeg i den kommende tid, vil kontakte nogen af dem igen, i håb om at de vil støtte 
os, samtidig vil jeg forsøge at søge fonde og dermed støtte uden brug af nyhedsbrevet, for at se om vi 
kan få nogen midler.   

 

 

I forbindelse med fundraisingen, har jeg kontaktet lokal grupperne for at få et overblik over de steder 
hvor de søger midler, og jeg håber at vi på den måde kan få et tættere samarbejde med lokal grupperne 
og lave en mere koordineret indsats til gavn for alle parter.   

Med venlig hilsen 

Teit Bang Heerup.  

Director of fundraising 

 

 

 

 

 

 



	  

 

 

 

 

	  


