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Sted:  Teams 
Dato: 5. desember 2020  
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). Håvard Lauvålien og Lisell Bang fra kontrollutvalget deltok som 
observatører. 
Forfall: Ingen 
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær), Magnus V. Nedregotten (MVN – 
diskusjonssak 1/8/20 og 2/8/20), Atle Rolstadaas (AR – vedtakssak 62/8/20) 
Referent: Guro Røen (GR)  

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet lørdag 5. desember kl 10:15. 

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: ASH 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt: 
 
INFORMASJONSSAKER 
1/8/20 Informasjon fra forbundskontoret 
2/8/20 Status e-sportuvalget 
3/8/20 Status digitalisering 
 
DISKUSJONSSAK 
1/8/20 Evaluering søknads- og tildelingsprosess SL Oslo 2021 
2/8/20 SL Trondheim 2021 – Innspill avholdelse av lekene 
 
VEDTAKSSAKER 
57/8/20 Regnskapsrapport pr. 31.10 
58/8/20 Status handlingsplan 2020-2022 
59/8/20 Årsbudsjett 2021 
60/8/20 Oppdatering av personalhåndbok 
61/8/20 Oppfølging vedtak Forbundstinget: Styrets stemmerett 
62/8/20 Styringsgruppe aktivCampus 
63/8/20 Møteplan 1. Halvår 2021 
 

To medlemmer fra kontrollutvalget ble godkjent som observatører i styremøtet. 
 
ASH ble valgt som ordstyrer. 
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Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 

 
Fra forrige styremøte: 
 

Vedtakssaker: 
  

Vedtakssak 47/6/20 Regnskapsrapport pr. 31.8. Vedtak om en overordnet lønnspolicy for NSI 
utsettes til nyåret. 

 

Informasjonssak 1/8/20 Informasjon fra forbundskontoret 

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

Informasjonssak 2/8/20 Status E-sportutvalget 

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

Informasjonssak 3/7/20 Status digitalisering 

SAK: EK 
 
EK innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken. 
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Diskusjonssak 1/8/20 Evaluering av søknads- og 

tildelingsprosess SL Oslo 2021 

SAK: MVN 
 
MVN innledet saken og forbundsstyret ga følgende innspill: 
 

1. Habilitetsvurdering 
- Beklagelig at habilitetsvurderingen ble gjort feil ved at man ikke var 

vedtaksdyktig ved selve vurderingen av habiliteten. Uheldig dersom viktige 
synspunkter i saken ble utelatt som følge av at personer ble vurdert inhabile. 

- Det er alles ansvar å sette seg godt nok inn i habilitetsreglene. 
- Bruke denne erfaringen som læring til fremtidig behandling av saker, slik at 

dette ikke oppstår i fremtiden. Bør inngå som en del av fremtidig 
styreopplæring. 

- Klageadgang – Dersom noen ønsker å klage på et vedtak så vil denne, med 
nåværende praksis og strukturer i NSI, gå «tilbake» til forbundsstyret. Bør 
vurderes hvorvidt det skal etableres en annen policy på dette, og at 
informasjon om klage på vedtak tilgjengeliggjøres søkere når avgjørelse 
kommuniseres. 
 

2. Offentliggjøring 
- Avholde separate møter med søkere. Gi beskjed til «tapende» part først, 

deretter info til «vinner».  
 

3. Rettferdig veiledning 
- Intensjonssøknad: Kan oppleves som begrensende for søkere dersom denne 

skal være omfattende. Foreslås at en intensjonssøknad skal være kort hvor 
man melder sin interesse for et mesterskap, med en sjekkliste for 
grunnleggende kriterier 

- Veiledningstimer: Ikke nødvendig at det gis et likt antall veiledningstimer, da 
behovet bør kunne tilpasses. Kan sette opp noen obligatoriske statusmøter 
med søkerne, og vurdere å sette et maks antall veiledningstimer det gis per 
søker. 

- Forankring i forbundsstyret: Tidligere hadde NSI et mesterskapsutvalg som 
blant annet vurderte søknader før innstilling til forbundsstyret. Kan dette 
være en måte å sikre en bedre prosess mtp forankring og behandling av 
fremtidige søknader på?  
 

4. Transparens i veiledningsmøter 
- Sikre en lik forståelse av hva som har blitt gjennomgått, eksempelvis 

gjennom: 
i. Skrive referat fra hvert møte som deles med søker 

ii. Skape en felles forståelse av hva som har blitt gjennomgått i slutten 
av hvert møte – «metasamtale» - Hva har vi snakket om og blitt enige 
om? 
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5. Kriterier for søknad 

- Viktig å presisere overfor søkere at kriteriene er et minstekrav for å bli tatt til 
vurdering som arrangør. Derimot ved konkurranse vil kvaliteten på innholdet 
innenfor de ulike kriteriene avgjøre hvem som får tildelt mesterskapet. 

- Vekting av de ulike kriteriene: Vurdere en vekting, som viser hva som vil bli 
tillagt størst verdi i vurdering av søknadene.  

- Oppdatere nettsidene: Vi vil arrangere SNM / Studentleker → Hvordan går vi 
frem? 
 

6. Generelle innspill: 
- AU følger opp tilbakemeldingen fra OSI, og vil svare ut denne på en god måte.  
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Diskusjonssak 2/8/20 SL Trondheim 2021 – Innspill 

avholdelse av lekene 

SAK: MVN 
 
MVN innledet saken og forbundsstyret ga følgende innspill: 
 

- Hva er minimum antall deltakere vi bør sikte mot for å legitimere 
gjennomføring av SL Trondheim 2021?  

 
i. Gjennomføring av lekene tross få deltakere kan være verdt det mtp at 

i dagens situasjon så er all aktivitet god aktivitet, og det er ekstra 
viktig å ta vare på medlemmene våre nå 

ii. Er det mulig økonomisk å gjennomføre vil det i en unormal tid som 
dette aksepteres litt annerledes gjennomføring enn «normalen» – 
«worst case» er som skissert i saken er akseptabelt nivå i et så spesielt 
år 

iii. Smitteperspektivet: Avhenger også av om det er forsvarlig innenfor 
smitterisikoen, ikke bare om det er mulig mtp økonomi og antall 
deltakere. Man skal fly inn folk fra flere steder i landet – Er dette 
forsvarlig? Hvordan er smittesituasjonen i Norge? 

iv. Innføring av krav for å minske smitte: Krav om å fremvise negativ 
koronatest? Mulig å gjennomføre hurtigtester? Andre måter å sikre 
risiko for smittespredning?  

 
- Når bør siste frist for beslutning om gjennomføring være, og bør 

påmeldingsfristen endres? 

 

i. Arrangør har 1. februar som sin siste frist for vurdering av hva som 
kan arrangeres / avlysning 

ii. NSI bør sette seneste frist 29. januar for å fatte en beslutning / 
vurdering av hva som kan arrangeres.  

iii. Påmeldingsfrist må settes før en avgjørelse om avholdelse av lekene 
skal tas, så man også har deltakerantallet med i 
beslutningsgrunnlaget 

iv. Adm går i dialog med arrangør om å fremskynde påmeldingsfristen  
v. Det settes opp et styremøte etter påmeldingsfristen for endelig 

vurdering av avholdelse SL Trondheim 21 
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Vedtakssak 57/8/20 Regnskapsrapport pr. 31.10 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og gikk kort igjennom kommentarene til regnskapsrapporten pr 31.10.  
 
Spørsmål og/eller kommentarer til saken: 

1. Er det gjort en vurdering om å lyse ut mer utviklingsmidler ettersom vi ser ut til å gå i 
overskudd i 2020?  

- Det har kommet inn en del søknader denne høsten, men vi er fortsatt 
forholdsvis innenfor avsatt pott, og adm har derfor gjort vurderinger om å 
tildele midler i desember noe over det som er budsjettert der søknadene har 
vært gode nok. Det kan vurderes å omdisponere mer midler til dette neste år, 
dersom man ser at det er behov for det. 

2. Reduksjon i renter: Kommer dette av overgang til ny konsernkontoordning i 
Sparebank1 vs DnB? Nei, dette kommer av en generell rentenedgang grunnet bla. 
koronakrisen. 

3. Utvalgsarbeid i prosjekt 10011: Størsteparten av utvalgsarbeidet som er styrenedsatt 
(ikke tingvedtatte utvalg) føres på prosjekt 10011 Forbundsstyret. I 2020 har dette 
vært minimale kostnader, ettersom størsteparten av utvalgsarbeidet har blitt 
gjennomført digitalt.  

4. Ønskelig å få innsikt i hva kortsiktig gjeld reskontro åpne poster består av. Kortsiktig 
gjeld består av skyldig avgifter (skatt, arbeidsgiveravgift), avsetning feriepenger og 
leverandør gjeld (utestående fakturaer med forfall etter 31.10, men som er 
kostnadsført). Vedlegg med oversikt leverandør gjeld er lastet opp i Teams ifm 
protokoll. 

 
 

VEDTAK: Regnskapsrapporten pr 31.10 godkjennes med tilhørende kommentarer  
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Vedtakssak 58/8/20 Status handlingsplan 2020-2022 

SAK: GR 
 

GR innledet saken.  
 
Følgende spørsmål / avklaringer til saksgrunnlaget: 

• Er det en årsak til at dette er en vedtakssak og ikke en informasjonssak? Kan vurdere 
at dersom det ikke skal vedtas endringer i handlingsplanen, så flyttes fremtidige 
statuser som informasjonssak. 

Følgende ble kommentert i saken:  

- Delmål 3.3.6 Etablere en policy for NSIs deltakelse og representasjon i internasjonale 
mesterskap. Vurdere koronasituasjonen inn i en slik policy for 2021. 
 

VEDTAK: Forbundsstyret tar fremlagte status på Handlingsplan 2020-2022 til etterretning. 

 

Vedtakssak 59/8/20 Årsbudsjett 2021 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og følgende ble kommentert: 
 

- Prosjekt 30030 Universiade/VM: Kostnader knyttet til internasjonal deltakelse har 

vært diskutert i tidligere styre, hvor man har ønsket å redusere kostnadene ved at 

disse flyttes i størst mulig grad bort fra NSI og over til samarbeidende 

organisasjonsledd.  

 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar årsbudsjettet for 2021 

 

Vedtakssak 60/8/20 Oppdatering av personalhåndbok  

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

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar de foreslåtte endringer i NSIs personalhåndbok 
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Vedtakssak 61/8/20 Oppfølging vedtak Forbundstinget: 

Styrets stemmerett  

SAK: Lovutvalget/GR 
 
GR innledet saken og følgende ble kommentert: 
 

- Fint utgangspunkt, men ønskelig at innspillet i større grad tar med seg momenter utover 

eksempler fra studentidretten og NSIs forbundsting i 2020. Saksgrunnlaget er litt for 

klubborientert og bør inneha eksempler og perspektiver som i større grad omhandler 

styrets stemmerett i «alle» organisasjonsledd 

- Innspillet bør inneha en bredere argumentasjon som omfatter begge sider av saken – 

altså fordeler og ulemper ved at et styret har stemmerett på ting / årsmøte. Det 

fremlagte grunnlaget er noe ensidig 

- Ligger noen forutsetninger i brevet som ikke kan presenteres slik det står nå, blant 

annet: 

o Ettergå om det stemmer at idrettslagets styre ikke har stemmerett ved årsmøte? 

Se NIFs lov. 

o Argumentasjonen om at dersom styret ikke stemmer iht klubben de 

representerer, så kan dette være uheldig mtp at stemmene deres da ikke har 

forankring i medlemmenes mening. Dette står ikke i stil med forventningen om 

at styremedlemmene skal ivareta helhet og har ansvar for å stemme på vegne av 

alle medlemmene i organisasjonen. 

o Ligger en forutsetning om at styrets medlemmer stemmer likt, noe som ikke 

trenger være tilfelle 

o Vurderingen er for farget av at små klubber ikke møter opp på ting 

o Styrets stemmerett svekker representantenes gjennomslagskraft når det er få 

klubber som møter opp. Et motargument vil være at styret skal være med å 

representere mangfoldet og sikre at de små klubbenes behov og ønsker likevel 

blir hørt.  

o Argument om at styrets stemmerett er viktig for å ivareta helheten bør inn 

o En styrke ved styrets stemmerett – fordi det er mye gjennomtrekk av tillitsvalgte 

så er kontinuitet ekstra viktig, dette ivaretas av styret 

- Nødvendig at dette løftes til NIF sentralt ettersom styrets stemmerett reguleres i 

lovnormen  

 

VEDTAK: Forbundsstyret gir AU myndighet til å utarbeide et innspill fra NSI om vurdering 
av styrets stemmerett til NIFs utvalg, med utgangspunkt i Lovutvalgets utredning og de 
innspill som fremkom i diskusjonen. 
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Vedtakssak 62/8/20 Styringsgruppe aktivCampus 

SAK: AR 
 
AR innledet saken og følgende ble kommentert: 
 

- Vurdere å hekte arbeidet inn mot relevante departement selv om disse ikke sitter i 
styringsgruppen 

- Kjell-Erik og Elisabeth meldte sin interesse for å sitte i styringsgruppen 
 

VEDTAK: Forbundsstyret etablerer en styringsgruppe for aktivCampus med varighet fra 
10.12.20 til 10.12.21, med mulighet for forlengelse dersom forbundsstyret finner dette 
hensiktsmessig. Styringsgruppen bør bestå av følgende representanter: 

• To medlemmer fra forbundsstyret (hvorav én av disse vil være leder for 
styringsgruppen) 

• Ett medlem fra aktivCampus NTNUI 

• Én representant for studentsamskipnadene 

• Én representant for studiesteder 

Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide forslag til mandat som tas opp og vedtas 

på første styringsgruppemøte. Styringsgruppen skal i samarbeid med prosjektleder 

rapportere til forbundsstyret ihht. fremdriftsplan og budsjett. 

Fra forbundsstyret sitter Elisabeth og Kjell-Erik i styringsgruppen. 
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Vedtakssak 63/8/20 Møteplan 1. halvår 2021 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og gikk kort igjennom høstens møter og representasjon. Det enkelte 

styremedlem setter seg opp på representasjon utover året, når datoer avklares. Dersom det 

enkelte styremedlem ikke kan stille på oppsatte representasjon er det opp til den enkelte å 

finne en erstatter. 

 
Følgende møteplan for forbundsstyret våren 2021* ble vedtatt: 

• 13.-14. februar - fysisk møte i Oslo 

• 28. februar - fysisk møte ifm Studentlekene i Trondheim ved behov (24.-28. feb.) 

• 21. mars – fysisk møte ifm Nettverkssamlingen i Oslo (20.-21. mars) 

• 27. april – digitalt  

• 20. mai – digitalt. Behandling av saker til Idrettstinget 2021 

• 12.-13. juni – fysisk møte i Oslo 

* Med forbehold om endringer basert på smittesituasjon, avlysning av arrangement o.l. 

 

VEDTAK: Forbundsstyrets møteplan våren 2021 godkjennes 

 
 
Styremøtet ble avsluttet lørdag 5. desember kl. 13:00. 

 

 

Representasjon  

Representasjon siden styremøte 7/20: 
 

• Landsmøtet NSO (digitalt), 30. okt-1. nov; Adrian S. Haugen  

• EUSA medlemsmøte (digitalt), 12. nov; Adrian S. Haugen & Guro Røen 

• Møte med kulturdepartementet, 16. nov; Adrian S. Haugen, Kjell-Erik Kvamsdal, Pauline 
Sjøvold & Guro Røen 

• Innlegg og panelsamtale, Møteplass for folkehelse, Frivillighet Norge; 17. nov; Guro Røen 

• Medlemsmøte SFF, 25. nov; Adrian S. Haugen 

 
 

Frist for merknader til protokoll: 14.12.2020  

Oslo, 21. desember 2020 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


