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Protokoll styremøte 7/20 
Sted:  Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen 
Dato: 25. oktober 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) 
Forfall: Ingen 
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær) 
Referent: Guro Røen (GR)  

  
President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet søndag 25. oktober kl 14:15 

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: ASH 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt: 
 
INFORMASJONSSAKER 
1/7/20 Informasjon fra forbundskontoret 
2/7/20 Informasjon om koronasituasjonen 
3/7/20 Status E-sportutvalget 
4/7/20 Status Klubbutviklingsutvalget 
 
DISKUSJONSSAK 
Ingen saker 
 
VEDTAKSSAKER 
53/7/20 Regnskapsrapport pr. 30.9 
54/7/20 SL Trondheim 2021 – Dekning av evt. underskudd ifm Korona 
55/7/20 Tildeling SL Oslo 2021 
56/7/20 Rasisme og diskriminering i studentidretten – Veileder og varslingsrutiner  

 
ASH ble valgt som ordstyrer. 
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Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 

 
Fra forrige styremøte: 
 

Vedtakssaker: 
  

Vedtakssak 49/6/20 Høringsinnspill Spillemiddelsøknaden 2021. Muntlig innspill ble gitt i eget 
innspillsmøte og vi sendte inn vårt skriftlige innspill tilsvarende det som stod i protokollen fra 
styremøte 6/20 innen frist 2. oktober. 
 
Vedtakssak 50/6/20 Prosjektgruppe samarbeidspartnere. FS-representantene i prosjektgruppa har 
hatt et oppstartsmøte. 
 
Vedtakssak 51/6/20 Utvalg E-sport. Se informasjonssak 3/7/20. 

 

Informasjonssak 1/7/20 Informasjon fra forbundskontoret 

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

Informasjonssak 2/7/20 Informasjon om 

koronasituasjonen 

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

Informasjonssak 3/7/20 Status E-sportutvalget 

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

 

Informasjonssak 4/7/20 Status Klubbutviklingsutvalget 

SAK: SR/SNR 
 
GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken. 
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Vedtakssak 53/7/20 Regnskapsrapport pr. 30.9 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og gikk kort igjennom kommentarene til regnskapsrapporten pr 30.9.  
 
Det var ingen kommentarer utover dette i saken.  
 

VEDTAK: Regnskapsrapporten pr 30.9 godkjennes med tilhørende kommentarer  

 

Vedtakssak 54/7/20 SL Trondheim 2021 – Dekning av evt. 

underskudd ifm Korona 

SAK: MVN 
 

MVN innledet saken.  
 
Følgende spørsmål / avklaringer til saksgrunnlaget: 

• Hva er grunnen til at beløpet det innstilles på er høyere enn vedtakssaken om 

dekning av underskudd ifm SL Bergen Challenge 2020? 

o Beløpet er vurdert ihht behov og erfaringer gjort så langt med de ekstrakostnadene 

som vil kunne påløpe  

o Vurderingen overfor Bergen ble gjort ihht hvilket beløp som skulle til for å gi nok 

sikkerhet til arrangør for å fortsette arbeidet 

• Er det gjort en risikoanalyse?  

o Arrangør skal fortløpende budsjettere med ting som kan oppstå av økte kostnader / 

tapte inntekter 

• Dialogen med SL Trondheim 2021 har vært at de opplever en større trygghet ved 

foreslåtte beløp  

 

Følgende ble kommentert i saken:  

- Trygghet overfor arrangører er et viktig argument, for at arrangører skal ha lyst til å 

ta på seg arrangementet i en krevende tid 

- Det er i denne tiden NSI må vise at vi har en merverdi overfor medlemmene våre 

- Verdien av et SL for så mange personer er ufattelig stor, og da er det viktigste å gjøre 

alt vi kan for å få dette gjennomført innenfor de rammene som ligger mtp smittevern 

- Tidligere vedtatt støtte til SL Bergen Challenge 2020 kan anses å sette presedens og 

er et argument for at støtten til SL Trondheim bør være lik 
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- Koronasituasjonen → Dette er det siste SL som kan vurderes til å bli «overrasket» 

over andre økonomiske betingelser knyttet til pandemien 

- Arrangører går inn for et overskudd, men får trygghet gjennom delvis dekning av et 

evt. underskudd 

- Viktig at arrangementet, inkl. økonomistyring, forankres i NTNUI sin overordnede 

virksomhet 

 

VEDTAK: FS ønsker å støtte gjennomføring av SL Trondheim 2021 til tross for evt. 

nedskalering og endrede rammevilkår som følge av Koronapandemien. For å sikre 

forutsigbarhet for arrangøren vil NSI dekke halvparten av et evt. underskudd fra SL 

Trondheim 2021 som dekkes av forbundets egenkapital. Beløpet som dekkes er begrenset 

oppad til kr. 100 000,- 

 

Vedtakssak 55/7/20 Tildeling Studentlekene Oslo 2021 

SAK: MVN 
 
Det ble gjort en vurdering av habilitet i forbundsstyret (FS) før saken ble diskutert: 

- Møteleder ASH spurte FS om det var noen i rommet som ønsket sin habilitet vurdert. 

Samtlige styremedlemmer ønsket å diskutere habiliteten til de av styremedlemmene 

som har eller har hatt tilknytning til søkerklubbene. 

- Overordnet før vurderingen ble foretatt ble det presisert at man er valgt inn i et FS 

med en forventning om at man skal evne å se studentidrettens beste utover egen 

klubbtilhørighet. Verdien av å ha flest mulige styremedlemmer tilgjengelige under 

diskusjonen og vedtaket ble også kommentert som en styrke i å fatte en best mulig 

beslutning.  

- Det ble videre gjort en habilitetsvurdering av Kjell-Erik Kvamsdal, Martin Sikkeland, 

Ragnhild Nygaard, Sigrid N. Rød og Elisabeth S. Kristensen. 

- Den enkelte forklarte sin rolle og knytning til søkerklubb(ene), samt eventuelle 

relasjoner til personer i arrangørkomiteene. Deretter gikk samtlige ut av rommet, 

foruten Adrian S. Haugen, Even Kallevik og Pauline Sjøvold, om deretter vurderte den 

enkeltes habilitet.  

o Ragnhild Nygaard ønsket å erklære seg selv inhabil da hennes søster er involvert i 

OSIs arrangørkomité.  

▪ Vurdering FS: Støttes  

o Kjell-Erik Kvamsdal: Han er pt. ikke medlem i OSI (ikke betalt medlemskontingent i 

år), men har planer om å fortsatt være medlem. Hatt tidligere verv som trener og 

leder i OSI Volleyball, sitter som varamedlem i OSIs kontrollutvalg 
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▪ Vurdering: Habil. Har ikke aktive verv / roller i klubben i dag utover 

varamedlem i OSIs kontrollutvalg (som anses som en relativt passiv rolle).  

- Martin Sikkeland: Leder i håndballgruppa i OSI, aktiv som spiller, trener for 

damelaget, æresmedlem i OSI. 

o Vurdering: Inhabil. På bakgrunn av sine aktive roller / verv på 

nåværende tidspunkt, samt nære tilknytning til klubben 

- Sigrid N. Rød: Medlem i NIHI, ikke hatt styreverv i NIHI 

o Vurdering: Habil. Har ikke noe nåværende verv eller engasjement inn 

mot NIHI.  

- Elisabeth S. Kristensen: Vært medlem i OSI og satt som økonomiansvarlig i 

hovedstyret fra 2018-2019. På bakgrunn av dette vært involvert i forarbeidet 

mot en SL-søknad i OSI, og i beslutningen om de ønsket å søke om et SL eller 

ikke.  

o Vurdering: Habil. Bor nå i en annen by, medlem i Tromsøstudentenes 

idrettslag, ingen aktiv tilknytning / rolle i OSI på nåværende tidspunkt 

Ragnhild Nygaard og Martin Sikkeland forlot rommet under behandling av saken.  
 
 

VEDTAK: På bakgrunn av ovennevnte gjennomgang, inkludert en oppsummering av 
styrker og begrensninger ved den enkelte søknad, tildeler forbundsstyret Studentlekene 
Oslo 2021 til BI Athletics og Norges Idrettshøgskoles Idrettslag.   
 
Enstemmig vedtatt 
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Vedtakssak 56/7/20 Rasisme og diskriminering i 

studentidretten – Veileder og varslingsrutiner  

SAK: GR 
 
GR innledet saken og følgende ble kommentert: 
 

- Godt innlegg under Ledersamlingen og panelsamtalen som er et godt eksempel på 
hvordan vi kan sette fokus på problemstillingen i studentidretten 

- Få temaet på dagsorden oftere, eksempelvis via digitalt forum med innledere og 
samtale/diskusjon  

- Vi har lite kunnskap om rasisme og hvordan inkludere i organisasjonen, kan vurdere 
hente inn eksterne for å belyse temaet og hvordan vi i NSI kan jobbe med dette 
fremover 

- Få mangfold-perspektivet inn i klubbutviklingsutvalgets arbeid 
- Gjennomføre Temabaserte klubbforum, et ekstra fokus på rasisme og inkludering 

fremover, vise med eksempler for å skape refleksjon  
- Inkludere spørsmål om mangfold og saker om diskriminering i klubbundersøkelsen 
- Vurdere fokus inn mot paraidrett i klubbutviklingen for å sikre ivaretakelse av denne 

gruppen 
- Definere «mangfold» i veileder for valgkomite – veileder vedtas av FS 

 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar fremlagte veileder med retningslinjer og varslingsrutiner 
ved diskriminering og uønsket atferd, samt tar med de innspill som fremkom i saken inn i 
videre arbeid. 

 
 
Styremøtet ble avsluttet søndag 25. oktober kl. 17:00. 

 

Representasjon  
 
Representasjon siden styremøte 6/20: 
 

• Innspillsmøte spillemiddelsøknaden 2021, NIF, 24. september; Adrian S. Haugen & Guro 
Røen 

• Møte i studentidrettsrådet, Oslo, 12. oktober; Sofus Rasmussen & Guro Røen 

• Digitalt lederforum, NIF, 20. oktober; Adrian S. Haugen & Kjell-Erik Kvamsdal 

• Forbundsmøtet, Svenske studentidrettsforbundet, 24. oktober, Adrian S. Haugen 

 
 
 
 

Frist for merknader til protokoll: 19.11.2020  

Oslo, 12. november 2020 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


