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Protokoll styremøte 1/21 
Sted:  Teams 
Dato: 22. februar 2021  
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), Yngvild L. Schei (YLS – diskusjonssak 
1/1/21) 
Referent: Guro Røen (GR)  

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet mandag 22. februar kl 17:00. 

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: ASH 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt: 
 
INFORMASJONSSAKER 
1/1/21  Informasjon fra forbundskontoret 
2/1/21  Status prosjektgruppe samarbeidspartnere 
3/1/21  Møteplan og representasjon våren 2021  
4/1/21   Kontrollutvalgets veileder og sjekkliste 
 
 
DISKUSJONSSAK 
1/1/21  Energidrikk som samarbeidspartner / sponsor i studentidretten 
 
VEDTAKSSAKER 
2/1/21  Oppdatering av NSIs profil  
3/1/21  Revidert årsbudsjett 2021 
4/1/21  Innspill til kartlegging tingsammensetningen - Idrettstinget 
5/1/21  Åpenhet i NSI – Praksis for tilgjengeliggjøring av sakspapirer / protokoll 

 
ASH ble valgt som ordstyrer. 
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Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 

 
Fra forrige styremøte: 
 
Diskusjonssak 1/8/20 Evaluering av søknads- og tildelingsprosess SL Oslo 2021. En skriftlig 
tilbakemelding til OSI ble utarbeidet av AU med utgangspunkt i innspillene fra FS gitt i styremøtet og 
sendt på e-post 21. desember. 
 
Vedtakssak 61/8/20 Oppfølging vedtak Forbundstinget: Styrets stemmerett. Innspillet er ferdigstilt 
av AU og sendt inn til utvalget nedsatt av NIF som skal se på tingsammensetningen ifm Idrettstinget. 
  

Informasjonssak 1/1/21 Informasjon fra forbundskontoret 

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

Informasjonssak 2/1/21 Status prosjektgruppe 

samarbeidspartnere 

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

Informasjonssak 3/1/21 Møteplan og representasjon våren 

2021 

SAK: GR 
 
GR innledet saken. Ny dato for styremøte i mars settes til mandag 22. mars kl. 17-20 og 
gjennomføres digitalt. 
 
Avklaringer av representasjon ifm vårens arrangement og de regionale nettverkssamlingene 
gjøres løpende i Teams.  
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Informasjonssak 4/1/21 Kontrollutvalgets veileder og 

sjekkliste 

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

Diskusjonssak 1/1/21 Energidrikk som samarbeidspartner 

/ sponsor i studentidretten  

SAK: YLS 
 
YLS innledet saken og forbundsstyret diskuterte grundig argumenter for og i mot energidrikk 
som mulig samarbeidspartner og momenter som blir viktig å se på videre. Administrasjonen 
tar med seg dette videre inn i arbeidet mot en vedtakssak.  

 
- Til videre oppfølging: 

o Se til forbund som har tilsvarende avtaler (eksempelvis Norges ishockeyforbund): 
Hva har vært momentene de har diskutert i et samarbeid? 

o Mer faktabasert kunnskap knyttet til effektene på helse: For eksempel aktører som 
Sunn Idrett – Hvilke anbefalinger har de? Olympiatoppen – Har de en holdning i 
saken overfor sine utøvere? 

o Vurdering knyttet til sammenhengen med andre sponsorer og samarbeidspartnere: 
Hvilken sponsorprofil ønsker vi? Hvordan passer et samarbeid med energidrikk inn i 
NSIs øvrige samarbeidsprofil / portefølje av samarbeidspartnere (herunder også våre 
arrangører) – i dag og ønsket fremtid?   
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Vedtakssak 2/1/21 Oppdatering av NSIs profil 

SAK: YLS/GR 
 
GR innledet saken og følgende spørsmål og/eller kommentarer til saken: 

- Dersom det vurderes større endringer i logoen er det ønskelig at dette løftes til 
forbundsstyret 

- Det støttes at brukervennligheten for administrasjonen blir viktig prioritet i endelig 
nettsideløsning 

- Går denne prioriteringen utover noe planlagt aktivitet for 2021? Nei, grunnet allerede 
redusert/avlyst aktivitet pga korona, muliggjør dette å ta et profilløft i år både økonomisk og 
administrativt. Formålet er å få en oppdatert profil som kan leve i flere år fremover, samtidig 
som den holdes dynamisk nok slik at den ikke blir raskt utdatert i en mer og mer digitalisert 
verden som utvikler seg raskt.  

- Viktig at profilarbeidet som gjøres for NSIs overordnede profil henger sammen med behovet 
opp mot våre arrangører av Studentleker, Student-NM og aktivCampus samt andre av NSIs 
konsepter, og bidrar til å gjøre hverdagen enklere både for administrasjonen og de frivillige 

 
 

VEDTAK: FS ønsker en ny visuell profil hvor budsjettrammen beskrevet i saksgrunnlaget 

legges til grunn. Videre arbeid følges opp av administrasjonen, hvor behov for politisk 

forankring følges opp av prosjektgruppe samarbeidspartnere. 

 

Vedtakssak 3/1/21 Revidert årsbudsjett 2021 

SAK: GR 
 

GR innledet saken og følgende ble kommentert: 
- Ønskelig å etablere en finansieringsplan for bruk av egenkapitalen. Investeringer tatt fra 

egenkapital må handle om utvikling og langsiktighet, noe som er vektlagt i dette forslaget til 
revidert årsbudsjett. 

- NSIs overordnede lønnspolicy: Dette er under arbeid, og vedtas ila 2021. 

 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar det reviderte årsbudsjettet for 2021. 
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Vedtakssak 4/1/21 Innspill til kartlegging 

tingsammensetningen - Idrettstinget 

SAK: GR 
 
Denne saken ble utsatt og gjennomført i Teams 25. februar kl. 15-16. Følgende fra styret var 
til stede i behandlingen av saken: Even Kallevik, Pauline Sjøvold, Adrian S. Haugen, Kjell-Erik 
Kvamsdal, Martin Sikkeland 
 
Hvert spørsmål ble gjennomgått under møtet og innspillene ble sammenfattet i 
tilbakemeldingen gitt via surveyen sendt inn av GR til NIF 1. mars 2021. Se vedlegg med 
besvarelsen i sin helhet.  
 
 

VEDTAK: Forbundsstyret gir AU myndighet til å ferdigstille NSIs endelige tilbakemelding i 
surveyen, med utgangspunkt i de momentene og innspillene som fremkom i saken. 

 

Vedtakssak 5/1/21 Åpenhet i NSI – Praksis for 

tilgjengeliggjøring av sakspapirer / protokoll   

SAK: GR 
 
GR innledet saken og følgende ble kommentert: 

- Dette vedtaket begrenser ingen åpenhet, men setter grenser for omfanget av vanlig praksis 
for NSI fremover 

 

VEDTAK: Administrasjonen legger ut fullstendig versjon av agenda og godkjent protokoll 
på nettsidene fortløpende. NSIs høringssvar og lignende publiseres også på nettsidene 
løpende. 

 
 
Styremøtet ble avsluttet mandag 22. februar kl. 20:00. 
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Representasjon  
 
Representasjon siden styremøte 8/20: 
 

• NIFs lederforum (digitalt), 8. desember, Adrian S. Haugen, Kjell-Erik Kvamsdal, Guro Røen 

• SFF-møte (digitalt), 20. januar, Adrian S. Haugen, Kjell-Erik Kvamsdal, Guro Røen 

• EUSA Awards Ceremony (digitalt), 11. februar, Adrian S. Haugen & Guro Røen 

• Debatten NRK, 18. februar, Guro Røen 

 

 

Frist for merknader til protokoll: 22.3.2021  

Oslo, 15. mars 2021 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


