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Sted:  Teams 
Dato: 18. mars 2020  
Til stede: Adrian S. Haugen (AH), Kjell-Erik Kvamsdal (KEK), Pauline Sjøvold (PS), Even 
Kallevik (EK), Martin Sikkeland (MS), Ragnhild Nygaard (RN), Sigrid N. Rød (SR), Elisabeth S. 
Kristensen (ESK) - vara 
Forfall: Ingen 
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær) 
Referent: Guro Røen (GR)  

  
President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet onsdag 18. mars kl 16:00 i Teams.  

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: GR 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt: 
 
INFORMASJONSSAK 
1/3/20 Informasjon fra beredskapsgruppa om koronasituasjonen for norsk 

studentidrett 
 
DISKUSJONSSAK 
1/3/20 Innspill til styrearbeidet fremover og innhold møtehelg april 
 
  
VEDTAKSSAKER 
22/3/20 Konstituere nytt forbundsstyre, herunder godkjenne generalsekretærs 

instruks og forbundsstyrets instruks 
23/3/20 Møteplan frem mot sommeren 20 
 
  
GR ble valgt som ordstyrer. 
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Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 

SAK: GR 

 
Ingen saker.   
 
 

Informasjonssak 1/3/20 Informasjon fra 

beredskapsgruppa om koronasituasjonen for norsk 

studentidrett 

SAK: GR 
 
GR redegjorde for arbeidet som er gjort så langt fra første tiltak 28. februar til dagens 
situasjon og planlagte tiltak fremover.  
 
Koronasituasjonen følges nøye, særskilt fra generalsekretærs side, både med tanke på 
løpende tiltak for forbundet og overfor klubbene. 
 
Se vedlagt PP med oversikt over det som ble presentert under styremøtet. 
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Diskusjonssak 1/3/20 Innspill til styrearbeidet fremover og 

innhold møtehelg april 

SAK: GR 
 
Koronasituasjonen gir litt andre forutsetninger og muligheter for NSIs virksomhet og aktivitet 
fremover, og hovedprioritet for forbundsstyrets arbeid er å bli kjent med forbundet, vervet og 
hverandre, samt å se på hvordan man skal jobbe med ny langtidsplan og andre vedtak fra 
forbundstinget. 

 
Forbundsstyret ga følgende innspill: 

 
1. Innspill til hvordan forbundsstyret kan rigge arbeidet fremover  

 

- Være på ballen og hjelpe klubbene rundt omkring - administrasjonen er godt i gang! 

- Bruke koronasituasjonen til å bli gode digitalt – ha et bevisst forhold til bruk av digital 

kommunikasjon i tiden framover og bli flinkere til å benytte seg av dette  

- Få bedre dialog med klubbene 

- Oppfordre til at klubbene deler informasjon og kunnskap seg imellom – gir denne situasjonen 

klubbene en mulighet til å prioritere mer tid til styrearbeid, handlingsplaner, årsmøte etc. 

- Dersom det er ønskelig med noe fra presidentskapet, gi beskjed! 

- Ta en prat med hver enkelt i styret – presidenten tar dette etter hvert 

 

2. Innspill til gjennomføring og innhold på styremøtehelg 17.-19. april  

 

- Iverksetting av strategi – Diskusjon rundt både innhold og hvordan man skal utføre den. 

Hvordan kan vi involvere klubbene?  

- Hvis man gjennomfører møtet digitalt, mister man muligheten til å bli godt kjent. Det bør 

planlegges hvordan man kan gjennomføre bli-kjent-aktivitet og også tilrettelegge for 

engasjement og involvering (sikre gode diskusjoner)  

- Dersom man kan møtes fysisk, er det ønskelig med noe teambuilding! 

- Rolle og ansvarfordeling, forventningsavklaring  

o Hva er godkjent fravær for et styremøte? (inn i forventningsavklaring / Team-

kontrakt) 

- Ha en liten presentasjon av alle sammen hvor man gjennomgår litt om seg selv 

o Klubbtilhørighet, studie/jobb, familie etc. --> kommer mer info om hva som skal 

forberedes 

- Diskusjon og vurderinger rundt følgende: 

o Hvordan gjør vi det når koronasitusjonen roer seg? 

o Hvordan man gjorde det under forrige styreperiode – mer inngående informasjon 

rundt dette. Hva fungerte – Hva fungerte ikke – Hva kan nytt styre lære av forrige 

styres erfaringer? 

o Informasjonsflyt og kommunikasjon med klubbene: Hvor detaljert skal den 

kontinuerlige informasjonen fra styret til klubbene være? Hva skal kommuniseres 

når, hvordan og hensikt 
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▪ Kom fram på tinget at det var en del som ønsket mer informasjon om hva 

som ble gjort i styret 

o Strukturering av kommunikasjon: Hvilke kanaler/plattformer benyttes til hvilken 

kommunikasjon? (Teams, FB, e-post osv) 

▪ Hovedregel: Teams er hovedkanal for kommunikasjon fremover  

 

Vedtakssak 22/3/20 Konstituere nytt forbundsstyre, 

herunder godkjenne generalsekretærs instruks og 

forbundsstyrets instruks 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og gikk kort igjennom generalsekretærs og forbundsstyrets instruks. 
 
Det var ingen kommentarer til saken. 

 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar generalsekretær og forbundsstyrets instruks 

 

Vedtakssak 23/3/20 Møteplan frem mot sommeren 20 

SAK: GR 
 
GR innledet saken. Det planlegges for to lengre styremøter/samlinger for forbundsstyret før 
sommeren. Mer detaljer om total varighet og sted kommer, men det er stor sannsynlighet for at i 
hvert fall april-møtet gjennomføres digitalt. 
 
Det var ingen kommentarer til saken. 
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar følgende møtedatoer frem mot sommeren: 

- 17.-19. april  

- 12.-14. juni  
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Representasjon  

Representasjon siden styremøte 2/20: 
 

• Studentlekene, 4.-8. mars, Tromsø; Adrian S. Haugen, Kjell-Erik Kvamsdal, Martin Sikkeland, 
Even Kallevik, Ragnhild Nygaard, Elisabeth S. Kristensen, Jørgen Sundt (avtroppende FS), Mads 
Bjørgan (avtroppende FS) 

 
 
 
 
 
 

Frist for merknader til protokoll: 1.4.2020  

Oslo, 25. mars 2020 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


