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Protokoll styremøte 3/21 
Sted:  Teams 
Dato: 27. april 2021  
Til stede: Adrian S. Haugen (ASH), Pauline Sjøvold (PS), Ragnhild Nygaard (RN), Even Kallevik 
(EK), Kjell-Erik Kvamsdal (KEK), Elisabeth S. Kristensen (ESK), Sigrid N. Rød (SNR – tom. 
vedtakssak 12/3/21) 
Forfall: Martin Sikkeland (MS) 
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær), Ane S. Risa (ASR), Magnus V. 
Nedregotten (MVN – tom. vedtakssak 11/3/21) 
Referent: Guro Røen (GR)  

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet mandag 27. april kl 18:00. 

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: ASH 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt: 
 
INFORMASJONSSAKER 
1/3/21 Informasjon fra forbundskontoret 
2/3/21 Representasjon og møteplasser frem mot sommeren  
3/3/21 Initiativ Nasjonal idrettspolitisk arena 
 
DISKUSJONSSAK 
1/3/21 Innspill strategi «Studentlekene vil!» – Prioriterte strategiområder og 

«Studentlekene skal!» 
 
VEDTAKSSAKER 
10/3/21 Regnskapsrapport pr. 31.3 
11/3/21 Tildeling Studentlekene vår 2022 
12/3/21 Trenerutdanning i NSI - Aktivitetslederkurs 
13/3/21 Mentorprogrammet for unge ledere – evaluering 

 
ASH ble valgt som ordstyrer. 
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Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 

 
Fra forrige styremøte: 
 
Vedtakssak 7/2/21 Innstilling av kandidat fra NSI til NIFs valgkomité. GS har sendt inn Pauline 
Sjøvold sitt kandidatur til NIF på vegne av NSI innen frist. 
 
Vedtakssak 8/2/21 Fadderordning i NSI. Administrasjonen har laget en oversikt over fordeling av 
klubber per styremedlem. Ordningen informeres om til klubbene ifm våre infomøter «Velkommen til 
studentidretten» i april. Deretter tar det enkelte forbundsstyremedlem kontakt med «sine klubber» 
for å komme i gang. 
 

Informasjonssak 1/3/21 Informasjon fra forbundskontoret 

SAK: GR 
 
GR innledet saken. Følgende ble lagt til av informasjon utover sakspapirene: 

- Magnus V. Nedregotten har som kjent sagt opp sin stilling i NSI. GR informerte om at 
administrasjonskonsulent Ane S. Risa har fått tilbud om å øke sin stillingsprosent fra 30 % til 
50 % fra 1. august og få endret stillingstittel og -innhold med formål om å overta 
arbeidsoppgavene til Magnus. Ane har takket ja til tilbudet. Magnus vil fortsette i en 20 % 
stilling fra og med 1. august, som også vil sikre en god overgang i arbeidsoppgaver. Videre vil 
Ane S. Risa øke sin stilling til 70 % fra januar 2022. Videre behov for bemanning vil vurderes 
av GR fremover ettersom det totalt er en stillingshjemmel på 100 %. NSI vil også få en 
praksisstudent fra august til desember som skal jobbe 80 %, som vil kunne være en god 
ressurs under en forhåpentligvis innholdsrik og aktiv høst for norsk studentidrett. 

 

Informasjonssak 2/3/21 Representasjon og møteplasser 

frem mot sommeren 

SAK: GR 
 
GR innledet saken. Størsteparten av representasjon før sommeren foregår digitalt. 
Styremøte 5/21 som er berammet 12.-13. juni tas sikte på at gjennomføres fysisk. Det vises 
til oppdatert årshjul i Plandisc for datoer fremover.  
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Informasjonssak 3/3/21 Initiativ Nasjonal idrettspolitisk 

arena 

SAK: ASH 
 
ASH innledet saken, og det var ingen kommentarer til saken.  
 

Diskusjonssak 1/3/21 Innspill strategi «Studentlekene vil!» 

- Prioriterte strategiområder og «Studentlekene skal!» 

SAK: MVN 
 
MVN innledet saken. Forbundsstyret ga deretter sine innspill til det fremlagte utkastet av 
«Studentlekene vil!». Administrasjonen bearbeidet innspillene og la i etterkant av 
styremøtet ut revidert utkast i Teams til gjennomlesning og ytterligere tilbakemeldinger fra 
FS. Deretter ble endelig versjon utarbeidet og sendt ut til klubber og arrangører med 
høringsfrist 1. juni. Versjonen sendt på høring ligger vedlagt protokollen i Teams. 
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Vedtakssak 10/3/21 Regnskapsrapport 31.3 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og følgende ble kommentert: 

- Det er ønskelig at det gjøres en evaluering av brukeropplevelsen ved Mobilise ifm SL Oslo 
2021 

 
 

VEDTAK: Regnskapsrapporten pr 31.3 godkjennes med tilhørende kommentarer 

 

Vedtakssak 11/3/21 Tildeling Studentlekene vår 2022 

SAK: MVN 
 

MVN innledet saken, og følgende ble kommentert i saken:  
- Oppfordre til kjønnsbalanse i styret når de siste rollene skal besettes 
- Logoendring SL Tromsø: En eventuell logoendring av SL Tromsø må samkjøres med NSIs 

pågående profilarbeid og at arrangør hensyntar de økte kostnadene knyttet til dette i sine 
budsjetter da det ikke ser ut til at økte kostnader ifm ny logo er hensyntatt i budsjettet 
vedlagt søknaden.  

 

VEDTAK: TSI tildeles rollen som Teknisk Arrangør av Studentlekene Tromsø 2022 med 

følgende betingelser:  

1. Administrasjonen følger opp arrangør med frist for ansettelse av TA for enkeltidretter 

2. Arrangementsnavnet skal være Studentlekene Tromsø 2022, ihht. 

Konkurransereglementet 

3. Futsal tildeles ikke da det er et høst-arrangement uten mulighet for SC ifølge 

Konkurransereglementets terminfesting av idretter 

4. Alle SNM som er søkt om må kunne avholdes i henhold til minimumskapasitet gitt av 

Konkurransereglementet 
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Vedtakssak 12/3/21 Trenerutdanning i NSI - 

Aktivitetslederkurs 

SAK: ASR / SR 
 
ASR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.  
 
 

VEDTAK: Aktivitetslederkurset nasjonalt avvikles, og administrasjonen følger videre opp 
tiltak innenfor de tre foreslåtte områdene for arbeidet med trenerutviklingen i NSI.   

 

Vedtakssak 13/3/21 Mentorprogrammet for unge ledere - 

evaluering 

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

VEDTAK: Forbundsstyret støtter forslaget om å gjennomføre en større evaluering av 
Mentorprogrammet for unge ledere så langt og etablering av en alumni til høsten 2021 i 
samarbeid med NIF. FS imøteser en evalueringsrapport med forslag til veien videre for 
Mentorprogrammet for unge ledere med formål om oppstart av nytt kull i 2022. 

 
 
 
 
Styremøtet ble avsluttet mandag 27. april kl. 19:30. 

 

 

Representasjon  
 
Representasjon siden styremøte 2/21: 
 

• EUSA-møte (digitalt), 19. april; Adrian S. Haugen, Guro Røen, Yngvild L. Schei 

 

 

 

Frist for merknader til protokoll: 4.6.2021  

Oslo, 27. mai 2021 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


