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Sted:  Ullevål stadion, Oslo 
Dato: 12.-13. september 2020  
Til stede: Adrian S. Haugen (ASH), Pauline Sjøvold (PS), Martin Sikkeland (MS), Ragnhild 
Nygaard (RN), Sigrid N. Rød (SNR), Even Kallevik (EK), Elisabeth S. Kristensen (ESK) 
Forfall: Kjell-Erik Kvamsdal (KEK) 
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær) 
Referent: Guro Røen (GR)  

  
President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet lørdag 12. september kl 12:30.  

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: ASH 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt: 
 
INFORMASJONSSAKER 
1/6/20  Informasjon fra forbundskontoret 
2/6/20  Rapport fra Rekrutteringsutvalgets arbeid  
3/6/20  Status scenarioplanlegging korona 
4/6/20  Oppdatering representasjon og møteplasser høsten 2020 
 
DISKUSJONSSAK 
Ingen saker 
 
VEDTAKSSAKER 
47/6/20 Regnskapsrapport pr. 31.8 
48/6/20 Bytte av konsernkontoordning fra DnB til Sparebank 1 
49/6/20 Høringsinnspill Spillemiddelsøknaden 2021 
50/6/20 Prosjektgruppe samarbeidspartnere 
51/6/20 Utvalg e-sport 
  

ASH ble valgt som ordstyrer. 
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Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 

 
Fra forrige styremøte: 
 
Vedtakssaker: 
 

Vedtakssak 39/5/20 Revidering fordeling utviklingsmidler 2020. Søknader har begynt å komme inn 
ifm oppstart av høstens aktiviteter, og administrasjonen vil lyse ut midlene og ha god dialog med 
klubbene gjennom høsten for å sikre gode søknader og stimulering av aktiviteten ute i 
studentidrettslagene.  
 
Vedtakssak 44/E5.2/20 NSIs vurderinger av høstens arrangementer ifm korona. Administrasjonen 
har fulgt opp arrangører ihht føringene gitt i vedtaket. 

Informasjonssak 1/6/20 Informasjon fra forbundskontoret 

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

Informasjonssak 2/6/20 Rapport fra 

Rekrutteringsutvalgets arbeid 

SAK: SR 
 
GR innledet saken. Følgende ble kommentert i saken: 

• Godt levert av utvalget som har fått til mye ila kort tidsrom med korte frister 

• Bra at vi har fått opp kunnskapsplattform i Slab, og at også klubbene kan redigere og legge til 
innhold. FS skal også ha tilgang til Slab. 

 

Informasjonssak 3/6/20 Status Scenarioplanlegging 

korona 

SAK: GR 
 
GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken. 
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Informasjonssak 4/6/20 Oppdatering representasjon og 

møteplasser høsten 2020 

SAK: GR 
 
GR gjennomgikk oppdatert årshjul for høstens aktiviteter, møter og representasjon. Det er 
viktig at den enkelte følger opp de aktivitetene man er satt opp på som representant. 
Korona gjør også at man må ta høyde for endringer og utvise fleksibilitet iht. planlagte 
møter og arrangement utover høsten. 
 
Oppdatert versjon er lastet opp i Teams. 

 

Vedtakssak 47/6/20 Regnskapsrapport pr. 31.8 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og gikk kort igjennom kommentarene til regnskapsrapporten pr 31.8.  
 
ASH informerte styret om at det er gjennomført en lønnssamtale inkl. ny lønnsvurdering for 
GS, som påvirker kostnadene i prosjekt 10010. Dette legges inn i endelig vedtak. 
 
Følgende ble kommentert i saken:  

• Bruk av ordlyd i sakspapirene Forslag til omdisponeringer 2020 pr. 31.8 er noe misvisende, 
og endres til økte kostnader innenfor prosjekt 10050 da det ikke er foretatt noen 
omdisponering. De øvrige endringer i inntekt/kostnader er hensyntatt i prognosene med 
tilhørende prognosekommentarer og godkjennes av FS gjennom vedtaket 

 

VEDTAK: Regnskapsrapporten pr 31.8 godkjennes med tilhørende kommentarer  

President ASH orienterte FS om at han og 1. visepresident KEK har gjennomført 

medarbeidersamtale og lønnssamtale med GS GR. Bakgrunn for lønnsvurdering for perioden 

2020-2021 ble redegjort for, og et notat med vurderingene som er gjort tilgjengeliggjøres for 

FS. Ny årslønn GS GR gjeldende fra 1. mars 2020 er 710’ og fra 1. mars 2021 kr 760’. De økte 

kostnader i 2020 føres på prosjekt 10010 og tas av egenkapitalen. Lønnsjusteringen for 2021 

tas høyde for i utarbeidelse av årsbudsjett 2021.  

Det skal vedtas en overordnet lønnspolicy for Norges studentidrettsforbund innen utgangen 

av 2020. 
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Vedtakssak 48/6/20 Bytte av konsernkontoordning fra 

DnB til Sparebank 1 

SAK: GR 
 

GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken. 
 

VEDTAK: Styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret 
vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som følger 
av dette, herunder aksept av solidaransvar.  
 
Styret vedtar at NSI er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende selskap, for 
rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet.  
 
Styret gir generalsekretær fullmakt til å skrive under deltakererklæringen. 

 

Vedtakssak 49/6/20 Høringsinnspill Spillemiddelsøknaden 

2021 

SAK: GR 
 
GR innledet saken, og det ble gitt innspill til de forskjellige spørsmålene i høringsbrevet fra 
NIF. 
 
Overordnet er det veldig bra at utkastet til Spillemiddelsøknaden 2021 inneholder en 
situasjonsbeskrivelse som sier noe om forutsetningene som danner grunnlaget for 
søknadens innhold og forventningene til 2021. 

Spørsmål 1: Bedre idrettslag og Livslang idrett 

a. Hvordan ser særforbundene for seg at arbeidet med å rekruttere, beholde og utvikle 

medlemmer i idrettslagene skal styrkes? 

• Det må sikres en sammenheng mellom tilbud og etterspørsel, og det er viktig at 
særforbundet er med på å legge til rette for dette sånn at vi både beholder og rekrutterer 
flere til aktivitet. 

• Økt fokus og midler til kompetansehevende tiltak, og oppfølging av de frivillige. De har stått i 
krisen og er de som også skal få oss ut av krisen. Dette må stimuleres og prioriteres. 

• Tilgjengeliggjøre gode digitale løsninger som gjør det enkelt/enklere å være frivillig og som 
sikrer god info- og kommunikasjonsflyt, inkl erfaringsoverførsel i idrettslaget. 
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• Økt fokus på rekrutteringstiltak – Det forventes at man må gjøre et realt løft i 2021 for å 
rekruttere medlemmer tilbake til den frivillige studentidretten igjen (etter en lengre tid med 
forbud mot kontakt for de over 20 år, og i stor grad digital undervisning på campus). NSI ser 
for seg å lyse ut «friske midler» gjennom utviklingsmidler til rekrutteringstiltak som 
idrettslagene kan søke på for å «booste» rekrutteringen. 

• Det må gjøres enkelt å prøve ut nye idretter. Ikke for høy terskel for å kunne delta – både 
hva gjelder nivå og økonomi. 

• Idretten bør bli flinkere til å synliggjøre alle rollene i idrettslaget man kan engasjere seg i, 
utover det å være utøver. Viktig for å styrke og videreutvikle frivilligkulturen og 
opprettholdelse av viktige verv og funksjoner i idretten. 

b. Hvordan ser idrettskretsene for seg å styrke idrettslagene som demokratiske 

organisasjoner? 

• Dette er noe særforbundene også jobber med og anser som viktig. Uten et godt og 
representativt idrettsdemokrati fra idrettslaget til særforbundet, er det vanskelig å utvikle 
særforbundets aktivitet i retning av hva medlemsmassen ønsker seg. Fokus på å skape felles 
møtearenaer for ledere og tillitsvalgte, skape engasjement og tilhørighet, kompetanseheving 
og erfaringsdeling er nøkkelord.  

Spørsmål 2: Bedre toppidrett 
2.1: Landslagsmodellen, toppidrett i særforbundene og Olympiatoppen 

a. Hvordan bør en ev. styrking av særforbundets toppidrettssatsing skje i 2021? 

b. Hvordan vil særforbundet forholde seg ev. økte kostnader i forbindelse med internasjonal 

deltakelse og representasjon i 2021? 

• Flesteparten av årets student-VM er avlyst, vinter Student-OL er foreløpig utsatt (tidligst 
desember 2021), og neste års sommer Student-OL er foreløpig kommunisert at skal gå som 
planlagt. Årets EUSA Games (Student-EM) ble utsatt til 2021. NSI vil forsøke delta som 
planlagt, men dersom økningene i kostnader blir for store vil det måtte gjøres en vurdering 
hvorvidt vi vil kunne delta med full tropp ol.   

2.2: Utsettelse av OL/PL til 2021 

a. Dersom idretten ikke mottar positivt svar på søknaden til Kulturdepartementet, hvordan 

skal organisasjonsleddene sammen finansiere merkostnadene til OL/PL? 

• NSIs overordnede holdning er at det er viktig å verne bredden som er den som har lidd mest 
i 2020 (vært holdt nedstengt i lenger tid enn toppidretten). 

• NSI støtter ikke at organisasjonsleddene sammen skal finansiere merkostnadene til OL/PL 
Tokyo 2020 og mener myndighetene må inn for å dekke merkostnadene grunnet 
utsettelsen. 

Spørsmål 3: Fellesfunksjoner 

a. Er det fellesfunksjoner som bør få høyere prioritet i 2021? 
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• Vanskelig å svare konkret på dette spørsmålet, men overordnet er det viktigste for oss som 
SF at det NIF og IK skal levere på er av en sånn kvalitet at man får den hjelpen / bistanden 
man trenger, og at vi supplerer hverandre i oppfølgingen mot idrettslagene. 

• Hvis vi skal forsøke velge ut enkeltområder så vil juridisk bistand og digitale løsninger trolig 
være det som anses som mest presserende i dagens situasjon 
 

b. Er det fellesfunksjoner som bør prioriteres ned i 2021? 

c. Er det tjenester som i større grad kan brukerfinansieres?  

d. Sunn idrett ble overført til NIF fra fire særforbund 1.1.2020. Innenfor hvilke(n) post(er) bør 

Sunn idrett finansieres fremover? 

• Som hovedregel mener NSI at fellesfunksjoner bør finansieres over post 1, dette gjelder da 
også tiltak som Sunn idrett. Det kan være formålstjenlig at tiltakene som går innunder Sunn 
Idrett må synliggjøres i en spillemiddelsøknad, slik at dette ikke forveksles med «økt 
administrasjon». Man kan argumentere for at tiltak som Sunn idrett, som er veldig rettet 
mot aktiviteten, også kan gå inn under post 3, men da er vi redd dette bare tas av de 
allerede pressede rammer uten at man får økt tilskudd. 

Spørsmål 4: Digitaliseringsløftet 

a. Har dere innspill til hvilke digitale tjenester som bør prioriteres i 2021? 

• Det er ønskelig at det prioriteres kvalitet fremfor kvantitet. NSI vil understreke viktigheten av 
å bygge en god grunnmur først. På nåværende tidspunkt er inntrykket at det kan være fare 
for at det gapes over for mye. 

• Fokus på at de digitale verktøyene faktisk gjør idrettshverdagen enklere, og at 
brukervennligheten i NIFs medlemssystem fortsatt bedres. Det må etterstrebes så intuitive 
løsninger som mulig med gjennomgående fokus på høy brukervennlighet. 

• Prioritere løsninger som sikrer informasjonsflyt og dialog mellom medlemmer og de ulike 
organisasjonsledd. 

b. Det er oppfattet et sterkt ønske om at det digitaliseringsløftet som er igangsatt, må 

videreføres. Stemmer denne oppfatningen med ditt organisasjonsledds syn? 

Støttes. 
 

c. En økt strategisk bruk av digitalisering vil kreve økt finansiering både til utvikling, drift og 

sikkerhet. Dette kan finansieres gjennom økt bruk av spillemidler over postene, økt 

brukerfinansiering, inntekter fra integrasjoner med tredjeparter, ulike digitale 

forretningskonsepter som gir bidrag til finansiering av plattformen, og/eller 

samarbeidspartnere knyttet til ulike digitale tjenester. Har dere noen innspill knyttet til 

bruken av de ulike finansieringskilder og/eller viktige hensyn som må ivaretas sett fra 

deres ståsted? 

• En kompleks problemstilling det er vanskelig å mene noe om på nåværende tidspunkt. NSI vil 
oppfordre NIF til å utrede mulige finansieringsmodeller, og fordeler/ulemper ved disse. 

• NSI tror det vil være viktig å prioritere å få opp et godt nok produkt først, med god 
brukervennlighet, så vil det være mer naturlig å hekte på samarbeidspartnere etter hvert. 
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Kan være en idé å hekte på en god samarbeidspartner som finansierer helheten i 
utviklingen? 

• Viktig å arbeide for å holde kostnadene nede overfor brukerne. Kan raskt bli mer irriterende 
enn nyttig dersom det pushes masse reklame i «gratisløsninger». 

Spørsmål 5: Andre samarbeidsprosjekter / initiativ 

a. Skal det søkes om en sum penger til ulike strategiske tiltak som etterspørres i løpet av 

året?  

b. Dersom det er enighet om dette, på hvilken post(er) skal dette ev. avsettes?   

• NSI mener at det eksisterende rammeverket i Idretten vil! er tilstrekkelig og at tiltak som går 
utover dette ikke er ønskelig. Spesifikke satsingsområder for å styrke måloppnåelse innenfor 
enkeltområder/fokusområder i Idretten vil! bør kunne fremkomme eksplisitt i 
spillemiddelsøknaden og likevel ivaretas gjennom totalfordelingen 

• Hva menes med strategiske tiltak? I utgangspunktet mener NSI at man bør rigge 
organisasjonene slik at det jobbes med de «riktige tingene» over flere år, enn å søke om 
midler til «pop up»-tiltak 

• NSI støtter at det kan søkes om spesifikke stimuleringstilskudd til organisasjonsledd for å 
sikre bedre samhandling ifm funn i moderniseringsprosjektet, og at dette er midler som skal 
benyttes som insentiv til en ønsket organisasjonsutvikling 

Spørsmål 6: Overordnede innspill 

a. Dersom ditt organisasjonsledd får et redusert tilskudd fra spillemidlene på  

10 prosent i 2021, hva blir nedprioritert? 

• Størsteparten av bortfall av kostnader i 2020 som følge av lavere aktivitet, er i stor grad 
utsatt til neste år, og vil følgelig komme i 2021 i tillegg til «normalaktivitet». 

• Et kutt i tilskudd på 10% vil derfor kunne medføre at NSI må «barbere» et allerede stramt 
budsjett, som gjør at det må prioriteres hardt mtp aktiviteter i 2021. Verste konsekvens er at 
det vil gå utover aktivitet og støtteordninger til utviklingstiltak, som igjen kan ramme 
mulighetene for ønsket vekst og utvikling. 

• På bakgrunn av at breddeidretten for voksne har vært forbudt siden 12. mars, så forventer 
NSI et økt aktivitetsnivå og press på arbeid som skal stimulere og sikre vekst i aktiviteten i 
2021. Det er å forvente at en betydelig ekstrainnsats må legges ned for å forsøke 
minimalisere de negative konsekvensene av nedstengning i 2020. Et kutt i tilskudd vil følgelig 
gjøre en denne satsningen vanskelig. 

• Å skulle øke brukerfinansieringen (øke medlemsinntekter gjennom lisenser og økte 
egenandeler) av våre aktiviteter anses som lite realistisk, ettersom dette vil gi en økt 
belastning på en allerede sårbar og presset målgruppe som studenter er. Korona har 
rammet studentene enda hardere enn de fleste andre grupper i samfunnet, og vi er redd for 
at økonomi kan bli en større barriere for idrettsdeltakelsen i 2021. Derfor vil vi gjøre alt vi 
kan for å holde kostnadene nede – både fra idrettslagenes side og fra forbundets side.  
 

b. Er det andre områder dere mener er viktig å inkludere i søknaden om spillemidler for 

2021? 

• NSI mener det vil være viktig å synliggjøre nødvendigheten av midler til kompetansetiltak. At 
aktiviteten har ligget brakk i flere måneder i mange idrettslag gjør at det er fare for at gode 
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organisasjonsstrukturer blir borte, og at det er mangel på frivillige som kan drive arbeidet 
videre i klubbene. Behovet for å styrke frivilligheten gjennom å drive god kompetanse- og 
organisasjonsutvikling vil være viktig i 2021.  

• Det er også ønskelig at det synliggjøres et behov for økte midler til tiltak i regi SF for å sikre 
aktivitetsutvikling og økt rekruttering.  

 

VEDTAK: Administrasjonen forbereder et utkast til høringssvar (skriftlig og muntlig) med 

utgangspunkt i de momentene som drøftes på styremøtet. Forbundsstyret gir videre AU 

myndighet til å ferdigstille det endelige høringssvaret innen høringsfrist 2. oktober. 

 

Vedtakssak 50/6/20 Prosjektgruppe samarbeidspartnere 

SAK: GR 
 
GR innledet saken. 

Martin, Even, Pauline, Elisabeth og Kjell-Erik meldte sin interesse for de inntil tre plassene i 

prosjektgruppa. Det ble holdt et kort innlegg fra den enkelte om deres motivasjon og 

egnethet for arbeidet. Deretter ble det gjennomført en anonym stemmegivning via Polly i 

Teams, hvorav alle i forbundsstyret stemte. Pauline, Martin og Kjell-Erik fikk flest stemmer 

og FS voterte deretter med de tre kandidatene i selve vedtaket. 

 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar å nedsette en prosjektgruppe bestående av Martin, 

Pauline og Kjell-Erik. 

Prosjektgruppa jobber selvstendig gjennom perioden 2020-2022 og rapporterer til 

forbundsstyret på fremdrift.  

 

Vedtakssak 51/6/20 Utvalg E-sport  

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

• Det er ønskelig at E-sportforbundet tilbys en plass i utvalget for å sikre forankring i og 
kunnskap fra det organiserte e-sportmiljøet 

• Ragnhild og Even meldte sin interesse for utvalget  
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar å nedsette et E-sportutvalg med tilhørende mandat. 
Forbundsstyret er representert med Even og Ragnhild. 
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Styremøtet ble avsluttet søndag 13. september kl. 11:15. 

 

 

 

Representasjon  

Representasjon siden styremøte 5/20: 
 

• Lederforum / Åpen time (digitalt) – NIF, 22. juni; Adrian S. Haugen & Guro Røen 

• FISU Forum 2020 (digitalt), 12.-14. august; Adrian S. Haugen, Sofus Rasmussen, Anne 
Hukkelberg og Guro Røen 

• Digitalt dialogmøte om korona i studentidretten, 18. august; Adrian S. Haugen, Sofus 
Rasmussen & Anne Hukkelberg 

• Digitalt Lederforum (NIF) & SFF-møte, 25. august; Adrian S. Haugen & Kjell-Erik Kvamsdal 

• Årsmøte SFF, 9. september; Adrian S. Haugen, Kjell-Erik Kvamsdal, Pauline Sjøvold & Guro 
Røen 

 
 
 
 
 

Frist for merknader til protokoll: 30.9.2020  

Oslo, 23. september 2020 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


