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Protokoll styremøte 4/21 
Sted:  Teams 
Dato: 20. mai 2021  
Til stede: Adrian S. Haugen (ASH), Pauline Sjøvold (PS), Ragnhild Nygaard (RN), Even Kallevik 
(EK), Kjell-Erik Kvamsdal (KEK), Sigrid N. Rød (SNR), Martin Sikkeland (MS), Elisabeth S. 
Kristensen (ESK) - vara 
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær) 
Referent: Guro Røen (GR)  

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet 20. mai kl. 17:15. 

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: ASH 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt: 
 
 
VEDTAKSSAKER 
14/4/21 Saksdokumenter Idrettstinget 2021 

 
ASH ble valgt som ordstyrer. 

 

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 

 
Fra forrige styremøte: 
 
Diskusjonssak 1/3/21 Innspill strategi «Studentlekene vil!» – Prioriterte strategiområder og 
«Studentlekene skal!». Ferdigstilt høringsutkast er sendt ut til alle studentidrettslag og 
arrangørkomiteer med høringsfrist 1. juni. 
 
Vedtakssak 10/3/21 Regnskapsrapport pr. 31.3. Avtale med Mobilise er signert og SL Oslo er i gang 
med å benytte løsningen for lekene til høsten.  
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Vedtakssak 14/4/21 Saksdokumenter Idrettstinget 2021 

SAK: GR 
 
FS gikk igjennom de utvalgte sakene og ga sine innspill til valg av 2. visepresident og 
styremedlemmer til Idrettsstyret. Dette er samlet i et eget referat som tingdelegat Adrian S. 
Haugen har som utgangspunkt under sin stemmegiving under Idrettstinget. Av viktige 
momenter kan nevnes: 

- På bakgrunn av at det var varslet fra Norges Basketballforbund om å fremme Marco Elsafadi 
til posisjonen 2. visepresident, har NSIs forbundsstyre vedtatt å støtte valgkomiteens 
innstilling om Sondre S. Gullord som 2. Visepresident. FS ønsker at NSI kommuniserer dette 
offentlig i forkant av Idrettstinget 

- FS rangerte også de øvrige innstilte Idrettsstyremedlemmene dersom det skulle komme 
benkeforslag under selve tinget, og dette fremkommer i referatet som er lastet opp i Teams 
 

 
 

VEDTAK: FS ber delegat ASH ta med seg de innspill som fremkom i saken ved NSIs 
stemmeavgivning under Idrettstinget 2021. ASH står videre fritt til å ta valg basert på 
informasjon og innspill som måtte komme under selve debatten på Idrettstinget. NSIs 
verdier og langtidsplan vil uavhengig dette ligge til grunn i ASH vurderinger. 

 
 
Styremøtet ble avsluttet torsdag 20. mai kl. 19:45. 

 

 
 

 

Frist for merknader til protokoll: 4.6.2021  

Oslo, 27. mai 2021 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


