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Protokoll styremøte 2/21 
Sted:  Teams 
Dato: 22. mars 2021  
Til stede: Adrian S. Haugen (ASH), Pauline Sjøvold (PS), Martin Sikkeland (MS), Ragnhild 
Nygaard (RN), Sigrid N. Rød (SNR), Even Kallevik (EK), Kjell-Erik Kvamsdal (KEK), Elisabeth S. 
Kristensen (ESK).  
Forfall: Ingen 
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær), Atle Rolstadaas (AR – tom. infosak 
2/2/21), Magnus V. Nedregotten (MVN – tom. diskusjonssak 1/2/21) 
Referent: Guro Røen (GR)  

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet mandag 22. mars kl 17:00. 

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: ASH 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt: 
 
INFORMASJONSSAKER 
1/2/21 Informasjon fra forbundskontoret 
2/2/21 Status styringsgruppe aktivCampus 
 
 
DISKUSJONSSAK 
1/2/21 Innspill strategi for Studentlekene 
 
VEDTAKSSAKER 
6/2/21 Veileder for NSIs valgkomité 
7/2/21 Innstilling av kandidat fra NSI til NIFs valgkomité 
8/2/21 Fadderordning i NSI 
9/2/21 Endringer styringsgruppe aktivCampus 
 

 
ASH ble valgt som ordstyrer. 
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Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 

 
Fra forrige styremøte: 
 
Vedtakssak 2/1/21 Oppdatering av NSIs profil. Administrasjonen har igangsatt arbeidet med ny 
profil med Netlife og Tanken Bak som leverandør på nye nettsider. KEK, 1.visepresident og medlem i 
prosjektgruppe samarbeidspartnere deltok på oppstartsmøtet med Netlife i uke 10. 
 
Vedtakssak 4/1/21 Innspill til kartlegging tingsammensetningen - Idrettstinget. Innspillene gitt i 
saken ble sendt inn til NIF via survey innen frist 1. mars. 
 

Informasjonssak 1/1/21 Informasjon fra forbundskontoret 

SAK: GR 
 
GR innledet saken. Følgende ble lagt til av informasjon utover sakspapirene: 

- Magnus V. Nedregotten har sagt opp sin stilling i NSI med siste arbeidsdag 31. juli 
- EUSA Games 2021 er foreløpig utsatt til senere i 2021. Mer informasjon vil følge fra EUSA i 

tiden fremover. 
- Chengdu 2021 er foreløpig utsatt til 2022 og NSI har gitt sin tilslutning til dette. Mer 

avklaring knyttet til tid og sted kommer fra FISU før sommeren.  

 
Det var ingen kommentarer til saken. 
 

Informasjonssak 2/2/21 Status styringsgruppe 

aktivCampus 

SAK: ESK / AR 
 
AR innledet saken. FS ga samtidig enstemmig tilslutning til arbeidet som har vært gjort så 
langt og at man er enig i veien videre mtp tidligere vedtak.  
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Diskusjonssak 1/2/21 Innspill strategi for Studentlekene  

SAK: MVN 
 
MVN innledet saken og presenterte rammeverket for ny strategi «Studentlekene vil!», samt 
innholdet i delen «Studentidretten er». Forbundsstyret ga sine innspill til de ulike 
spørsmålene i saksgrunnlaget. Administrasjonen tar med seg momentene videre inn i 
arbeidet med en ny diskusjonssak på neste styremøtet, hvor blant annet prioriterte 
satsingsområder vil være neste steg. 
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Vedtakssak 6/2/21 Veileder for NSIs valgkomité 

SAK: GR 
 
GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.  
 
 

VEDTAK: Forbundsstyret gir sin støtte til NIFs veileder for valgkomiteer med de innspillene 

som fremkom i saken. 

 

Vedtakssak 7/2/21 Innstilling av kandidat fra NSI til NIFs 

valgkomité 

SAK: GR 
 

Det ble gjort en vurdering av habilitet i forbundsstyret (FS) før saken ble behandlet: 
- Det ble gjort en habilitetsvurdering av Pauline Sjøvold. Hun ble erklært inhabil, da hun kan 

anses som part i saken. Hun forlot møtet under behandling av saken. 

GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.  
 

VEDTAK: FS foreslår Pauline Sjøvold som medlem av NIFs valgkomité. GS sender inn 

forslaget på vegne av NSI innen frist. 

 

Vedtakssak 8/2/21 Fadderordning i NSI 

SAK: AU 
 
KEK innledet saken og følgende ble kommentert: 

- Fadderordningen blir et pilotprosjekt for denne perioden hvor alle klubber skal få tilbud om 
oppfølging og dialog via en fast kontakt i forbundsstyret 

- Alle styremedlemmer får tildelt et likt antall klubber som fordeles med god spredning mtp 
omfang og størrelse 

- Administrasjonen fordeler klubber til det enkelte styremedlem iht innspillene i saken og 
utarbeider en felles «oppstartsmal» som sikrer lik igangsetting for hele styret 

 
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar foreslåtte fadderordning med de skisserte målsettingene 
og minstekravene fremlagt i saksgrunnlaget. Det enkelte forbundsstyremedlem forplikter 
seg til å følge opp ordningen på en god måte iht definerte felles minstekrav slik at 
klubbene føler seg ivaretatt uavhengig hvilket styremedlem de måtte få. 
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Vedtakssak 9/2/21 – Unntatt offentlighet 

SAK: AU 
 
Saken anses som en personsak og er unntatt offentlighet. 
 
 
 
 
 
 
Styremøtet ble avsluttet mandag 22. mars kl. 20:00. 

 

 

Representasjon  
 
Representasjon siden styremøte 1/21: 
 

• SFF-møte (digitalt), 2. februar, Adrian S. Haugen, Guro Røen 

• NIFs lederforum (digitalt), 9. februar, Adrian S. Haugen, Kjell-Erik Kvamsdal, Guro Røen 

• Ledersamling NIF (digitalt), 4.-5. mars, Adrian S. Haugen, Guro Røen 

• Idrettspolitisk kveld om E-sportens rolle i norsk idrett, 23. mars, Adrian S. Haugen, Kjell-Erik 
Kvamsdal, Pauline Sjøvold, Ragnhild Nygaard, Sigrid N. Rød, Guro Røen 

 

 

Frist for merknader til protokoll: 6.4.2021  

Oslo, 26. mars 2021 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


