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Norges studentidrettsforbund  

Vedtaksprotokoll 2019, forbundsstyret 
 

 

 

Saksnr. Saksnavn Vedtak 

1/1/19 Kontorplass daglig leder OSI Styret gir administrasjonen myndighet til å fortsette dialogen med OSI om kontorplass på 
idrettens hus.  

2/1/19 Høringssvar «Idretten vil!» Administrasjonen utarbeider et utkast til høringssvar med utgangspunkt i de 
momentene som ble drøftet på styremøtet. Utkastet sendes deretter ut på e-post til 
styret for gjennomlesning og med frist for innspill på 48 timer. Styret gir videre AU 
myndighet til å ferdigstille det endelige høringssvaret etter evt tilbakemeldinger fra 
styret på utkastet, og president sender inn høringssvaret innen fristen 7. februar.  

3/1/19 Saker til Idrettstinget 2019 Styret gir AU myndighet til å utarbeide og fremme forslag til Idrettstinget 2019, 
iht momentene som ble diskutert / kom opp på styremøtet. 

4/1/19 Ungdomslekene 2019 – NSIs bidrag NSI deltar i samarbeid med NAIF Lacrosse under aktivitetsdagen under 
Ungdomslekene 2019. 

5/1/19 Deltakelse i Universiaden i Russland Styret vedtar fortsatt deltakelse i VU i Krasnoyarsk 2019. 

6/1/19 Status kontoret Unntatt offentligheten. 

7/E2/19 Ansettelsesprosess GS President, Visepresident og Martin får mandat til å gjennomføre prosessen med å  
tilsette ny generalsekretær. De kan innhente ekstern hjelp fra tidligere NSIere om de 
anser det som nødvendig. Her styrer NSI hele prosessen, uten ekstern hjelp. Forslaget er 
kostnadseffektivt, noe som gjør at mer av pengene til NSI går til aktivitet. NSI vil få et 
større eierskap til prosessen med å finne vår generalsekretær uten eksternt firma. På en 
annen side vil det vil øke arbeidsbelastningen betraktelig, samt at vi ikke får innhentet 
gode ressurser med god kompetanse på feltet. NB: Her legger AU opp til at det kun er 
disse tre som går gjennom søknader og innstiller. Om det er ønskelig at styret skal 
komme med forslag, bes dere skrive dette eksplisitt, så tar vi det eventuelt med som en 
note i vedtaket. 

8/2/19 Kredittgrense NSIs kredittkort Administrasjonen får fullmakt til å øke kredittgrensen til 150 000,- på NSIs 
kredittkort og endringen oppdateres i NSIs organisasjons-, styre- og personalhåndbok. 
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9/E2/19 Åremålsstilling generalsekretær Stillingen som generalsekretær omgjøres til åremålsstilling med en periode på 4 + 2  
år. AU delegeres myndighet til å utarbeide ny arbeidsavtale for generalsekretær med  
hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-10 Åremål. 

10/3/19 Revidert budsjett 2019 Revidert budsjett 2019 godkjennes. 

11/3/19 Omforent forslag Idrettstinget 2019 Styret vedtar å støtte et omforent forslag, der etablering av idrettspolitisk arena, 
intensjonen om bred deltakelse og rekruttering, aldersspennet på 15-26 år og deltakelse 
fra både idrettskretser og særforbund er ufravikelig. 

12/3/19 Åpenhet i NSI – Offentliggjøring sakspapirer 
/ protokoll 

Administrasjonen legger ut fullstendig versjon av agenda inkl. sakspapirer og 
godkjent protokoll på nettsidene fortløpende, og senest 14 dager etter hvert styremøte. 
NSIs høringssvar publiseres også på nettsidene etter hvert som de sendes inn.  

13/3/19 Personsak  Unntatt offentligheten. 

14/3/19  Arbeidsavtale ny generalsekretær Arbeidsavtalen godkjennes. 

15/5/19 Personsak  Unntatt offentligheten. 

16/5/19 Godkjenne regnskap 2018 Forbundsstyret godkjenner og signerer Årsregnskapet 2018 og den økonomiske 
årsberetningen for 2018. 

17/5/19 Status regnskap pr 30.4.2019 Forbundsstyret tar regnskapet pr 30.4.19 til etterretning. 

18/5/19 Strategi 2018-2020: Prioriterte mål og tiltak 
frem mot tinget 2020 

Handlingsplanene per satsingsområde for NSIs strategi 2018-2020, inkl prioriterte 
mål og tiltak vedtas . 

19/5/19 Godkjenne møteplan høsten 2019 Møteplanen for høsten 2019 godkjennes . 

20/5/19 Innspill ny Idrettsmelding Administrasjonen utarbeider et utkast til høringssvar med utgangspunkt i de 
momentene som drøftes på styremøtet. Forbundsstyret gir videre AU myndighet til å 
ferdigstille det endelige høringssvaret og president sender inn høringssvaret. 

21/5/19 Tildeling Studentleker Tromsø 2020 Forbundsstyret tildeler Studentlekene til Tromsø 2020 med følgende forutsetning: 

• Ønsket om å markedsføre lekene med navnet SL Tromsø – Arktiske leker er ikke 
mulig, da arrangementet alltid skal markedsføres som Studentlekene Tromsø 
skrevet fullt ut. 

I tillegg bes arrangørkomiteen å se over følgende punkter for å forbedre søknaden: 

• Mangelfullt budsjett på overnatting, budsjettert med (for) dyr frokost kr 55,-. Her 
bør midler omdisponeres. 

• Maksimumskapasiteten i innebandy, håndball og basket virker for lav, bør 
vurdere om kapasiteten kan økes. 

• Arrangør har planer om å bruke taxi for å dekke skader – er dette god praksis? 



Side 3 av 6 

• Påse at Teknisk ansvarlig under SL kjenner idretten. 

22/5/19 EM-deltakelse roing kvinner Forbundsstyret vedtar å sende to båter til EUSA Games i klassen 8+ kvinner. 
Forbundsstyret øker budsjettet for EM 2020 med kr 20 000,-. 

23/5/19 NSIs personvernpolicy (GDPR-rutiner) Forbundsstyret vedtar den fremlagte personvernpolicyen med tilhørende 
vedlegg/dokumenter og ber GS følge opp evt administrative og mindre redaksjonelle 
endringer som måtte påløpe underveis, slik at retningslinjene til enhver tid er oppdatert 
jmf loven og ønsket praksis. En personvernerklæring på bakgrunn av den nye policyen 
publiseres på NSIs nettsider og tilgjengeliggjøres for organisasjonen etter behov. 

24/5/19 NSIs retningslinjer og rutiner vedrørende 
seksuell trakassering og overgrep 

Forbundsstyret vedtar den fremlagte veilederen og ber GS følge opp evt 
administrative og mindre redaksjonelle endringer som måtte påløpe i fremtiden, slik at 
veilederen til enhver tid er oppdatert. Veilederen publiseres på NSIs nettsider og 
tilgjengeliggjøres for organisasjonen etter behov. 

25/6/19 Forbundstinget 2020 Forbundstinget avholdes i tidsrommet 28. februar – 1. mars 2020. Administrasjonen 
gis fullmakt til å beslutte sted for tinget. 

26/6/19 Mandat og milepæler Strategiutvalget  Mandatet for NSIs strategiutvalg med tilhørende milepæler vedtas. Utvalget gis 
myndighet til å oppdatere milepælene iht ny dato for forbundstinget.  

27/6/19 Status regnskap pr 30.6  Regnskapsrapporten pr 30.6 godkjennes med tilhørende kommentarer: 

• Det godkjennes bruk av kr. 20 000,- til rivning av vegg på kontoret innenfor 
prosjekt 10010 Administrasjon. 

• Prosjekt 30040 Paraidrett: Det lyses ut en pott på kr. 30 000,- til paraidrettstiltak i 
studentidrettslagene høsten 2019. 

• Prosjekt 20010 Oppstarts- og utviklingsmidler: Resterende midler (kr. 92 000) som 
er øremerket friluftsliv fra forbundstinget, lyses ut høsten 2019 til friluftslivstiltak 
i studentidrettslagene . 

28/6/19 Handlingsplan administrasjonen Handlingsplanen for administrasjonen høsten 2019 godkjennes med tilhørende 
kommentarer gitt under møtet.  

29/6/19 Høringssvar «Idretten skal!» Administrasjonen utarbeider et utkast til høringssvar med utgangspunkt i de 
momentene som drøftes på styremøtet. Forbundsstyret gir videre AU myndighet til å 
ferdigstille det endelige høringssvaret og visepresident sender inn høringssvaret innen 
frist 25. september. 

30/6/19 Internasjonal representasjon høsten 2019 Emilie Zakariassen Hansen og Guro Røen representerer NSI under hhv EUSAs 
ekstraordinære generalforsamling og FISUs generalforsamling denne høsten. 
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31/6/19 Internasjonalt arrangement til Norge – 
Søknad FISU 

Styret vedtar å jobbe videre mot en endelig norsk søknad om Student-VM i 
Skiorientering, der NSI står som eier og premissgiver. Når endelig søknad, med tilhørende 
kommentarer fra styret, er ferdigstilt oversendes de økonomiske rammene fra 
administrasjonen til FS for et nytt vedtak om norsk søknad om WUC. 

32/7/19 Endring av terminlisten vedrørende 
Lacrosse 

FS vedtar å tidfeste Lacrosse Box til vårsemesteret og Lacrosse Field til 
høstsemesteret gjeldende fra og med 01.01.2021. 

33/7/19 Tildeling Studentleker Bergen Challenge 
2020 

FS tildeler Studentlekene til Studentlekene Bergen Challenge 2020 med følgende 
bemerkninger: 
1. SLBC 2020 tildeles idrettene ihht søknad med følgende presiseringer: 
- Badminton tildeles som StudentCup 
- Romaskin tildeles som StudentCup 
2. Tildeling skjer etter gjeldende bestemmelser per 20. september 2019 
3. Administrasjonen følger opp komplett budsjett for hver idrett innen 1. desember 2019 
4. Administrasjonen følger opp tidsplanene for å sikre en hensiktsmessig gjennomføring   
av Studentlekene 
5. Administrasjonen følger opp organisasjonskomité og tildeler eventuelle nye idretter 
innenfor gitte økonomiske rammer 
6. Offisiell tildeling samt signering av samarbeidsavtale skjer på Ledersamlingen 25.-27. 
oktober 2019 

34/7/19 Styremøter 2020 FS vedtar styremøte 24.-26. januar og 5. februar 2020 frem mot Forbundstinget 
2020. 

35/8/19 Status regnskap pr 30.9 Regnskapsrapporten pr 30.9 godkjennes med tilhørende kommentarer: 

• Det skal fortsatt styres mot vedtatt resultat (-379 000) i revidert budsjett 2019 
(styresak 10/3/19), med mål om å opprettholde planlagt aktivitetsnivå. 

• Prosjekt 20010 Oppstarts- og utviklingsmidler: Administrasjonen bes lyse ut 
samtlige av resterende midler for å forsøke få tildelt disse midlene til gode tiltak i 
studentidrettslagene. 

• Tiltak som kan anses som gjennomført (for eksempel prosjekt 40020 og 40030) 
som har endt med lavere kostnader enn budsjettert, går inn i resultatet uten 
ytterligere omdisponeringer. 

• Ny vurdering av evt omdisponering av midler gjøres under styremøte 9/19. 

36/8/19 Resertifisering «Rent Særforbund» - NSIs Forbundsstyret vedtar den fremlagte NSIs Antidopingpolicy, handlings- og 
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Antidopingpolicy, handlings- og 
beredskapsplan 

beredskapsplan og ber GS følge opp evt administrative og mindre redaksjonelle 
endringer som måtte påløpe i perioden, slik at denne til enhver tid er oppdatert. 

37/8/19 Frikjøp av president til FISU General 
Assembly  

Forbundsstyret vedtar at EZH får dekket tapt arbeidsgodtgjørelse for to dager ifm 
representasjon under FISU General Assembly i november 2019. 

38/8/19 Cecilie Kappelslåen som klubbveileder Forbundsstyret vedtar at CK skal kunne motta honorar for oppdrag hun har i rollen 
som klubbveileder. 

39/9/19 Høringsutkast NSIs langtidsplan 2020-2024 
«Studentidretten vil!» 

Forbundsstyret vedtar gjeldende høringsutkast for NSIs langtidsplan 2020-2024 
«Studentidretten vil!» med de endringer som fremkom i diskusjonen. Dokumentet 
sendes ut på høring i organisasjonen med høringsfrist 13. januar. 

40/9/19 Forslag lovendring til Forbundstinget 2020: 
NSIs lov, statutter og 
mesterskapsbestemmelser 

Forbundsstyret vedtar å innstille den endrede lovteksten til Forbundstinget 2020 
med de endringer som fremkom under diskusjonen. 

41/9/19 Tildeling NSIs hedersmerker Kommentarer godkjent styremøte 1/20: 
Det ble ikke gjort vedtak i saken under styremøte 9/19 og saken ble også trukket i Teams 
etter ytterligere saksopplysninger. Tildeling av NSIs hedersmerker tas opp som ny 
vedtakssak ved styremøtet 1/20. Det er viktig å påpeke at et evt vedtak i tildeling av NSIs 
hedersmerker gjort før forbundstinget, må fattes etter gjeldende kriterier i Statutter for 
utmerkelsestegn pr 12. mars 2016.  

42/9/19 Status regnskap 31.10 Regnskapsrapporten pr 31.10 godkjennes med tilhørende kommentarer: 

• Prosjekt 30040 Paraidrett: Administrasjonen bes følge opp mulige gode tiltak som 
kan få støtte over disse midlene, da tidligere utlysninger av midlene ikke har gitt 
resultater. 

• Kortsiktig gjeld: Administrasjonen bes følge opp de utestående fordringer. 

43/9/19 Status handlingsplan høsten 2019 Forbundsstyret godkjenner handlingsplanen med tilhørende kommentarer. 

44/9/19 Høringssvar Innspill ny Idrettsmelding – 
Norges Idrettsforbund 

Administrasjonen utarbeider et utkast til høringssvar med utgangspunkt i de 
momentene som drøftes på styremøtet. Forbundsstyret gir videre AU myndighet til å 
ferdigstille det endelige høringssvaret og visepresident sender inn høringssvaret innen 
frist 4. desember.  

45/9/19 Behandling av anke «Avvist klage under SM 
Futsal» 

Forbundsstyret avviser anken. FS tar samtidig til etterretning at det er et økt behov 
for kvalitet og kompetanse blant dommere i Student-NM. Administrasjonen orienterer 
klager om utfallet i saken, og følger opp strategi for økt sportslig kvalitet på nasjonale 
mesterskap.  
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46/9/19 Tildeling EM-kvalik Tennis og Bordtennis 
under SL Tromsø 2020 

SC Bordtennis og SC Tennis vil under SL Tromsø fungere som EM-Kvalik. 

47/9/19 NSIs tilskuddsordninger – revidering av 
retningslinjer  

Forbundsstyret vedtar reviderte retningslinjer for utviklingsmidler med de innspill 
som fremkom under diskusjonen. 

48/9/19 NSIs personalgoder- Helseforsikring Forbundsstyret vedtar at helseforsikring skal inngå i NSIs personalgoder. 

49/9/19 Vedta ny lovnorm – Oppdatering etter 
Idrettstinget 2019 

Forbundsstyret vedtar NSIs nye lovnorm med de endringer vedtatt på Idrettstinget 
2019 . 

50/9/19 Resignering av samarbeidsavtale 2020-2023 
Thon Hotels 

Forbundsstyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Thon Hotels. 
Generalsekretær får myndighet til å signere avtalen på vegne av NSI. 

 


