
| 1 Protokoll styremøte 5/21  

 

 

 

 

Sted:  Thon Hotel Oslo Airport 
Dato: 12. juni 2021  
Til stede: Adrian S. Haugen (ASH), Pauline Sjøvold (PS), Even Kallevik (EK), Kjell-Erik 
Kvamsdal (KEK), Martin Sikkeland (MS), Sigrid N. Rød (SNR), Elisabeth S. Kristensen (ESK) 
Forfall: Ragnhild Nygaard (RN) 
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær), Yngvild L. Schei (YLS – deltok på 
infosaker og vedtakssak 18/5/21) 
Referent: Guro Røen (GR)  

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet lørdag 12. juni kl. 15:30. 

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: ASH 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt: 
 
INFORMASJONSSAKER 
1/5/21 Informasjon fra forbundskontoret 
2/5/21 Status handlingsplan 2020-2022  
3/5/21 Status styringsgruppe aktivCampus 
 
 
DISKUSJONSSAK 
Ingen 
 
VEDTAKSSAKER 
15/5/21 Godkjennelse av Årsregnskap 2020 og styrets økonomiske beretning 
16/5/21 Scenarioplanlegging korona – høsten 2021 
17/5/21  NSIs overordnede lønnspolicy 
18/5/21 Godkjennelse av NSIs nye grafiske profil 
19/5/21 Møteplan 2. halvår 2021 
 
 

ASH ble valgt som ordstyrer. 
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Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 

 
Fra forrige styremøte: 
 
Vedtakssak 1/4/21 Sakspapirer Idrettstinget 2021 En offentlig støtte til Sondre S. Gullord sitt 
kandidatur som 2. visepesident i Idrettsstyret ble publisert på studentidrett.no og i sosiale medier i 
forkant av Idrettstinget. 
 

Informasjonssak 1/5/21 Informasjon fra forbundskontoret 

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

- Det vil prioriteres å følge opp klubbene som har hatt størst nedgang i medlemmer fra 2019 
til 2020. Både gjennom fadderordningen til forbundsstyret og det klubbutviklingsarbeidet i 
administrasjonen. 
 

Informasjonssak 2/5/21 Status handlingsplan 2020-2022 

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

Informasjonssak 3/5/21 Status styringsgruppe 

aktivCampus 

SAK: AR 
 
GR innledet saken og følgende ble kommentert i saken:  

- Vurdere styrevedtak over sommeren om en formell forlengelse av styringsgruppens arbeid 
som følge av at prosjektleder skal ut i foreldrepermisjon høsten 2021, som forskyver 
arbeidet noe. Styringsgruppas eksterne medlemmer har sagt seg villige til å forlenge 
perioden til mars 2022.  

- Avklaring av NTNUIs deltakelse i det nasjonale konseptet: Det har vært en lengre dialog med 
NTNUI om deres deltakelse i det nasjonale konseptet for aktivCampus. Dersom NTNUI ikke 
ønsker å forplikte seg til de overordnede kriteriene for deltakelse regulert i en 
samarbeidsavtale, vil deres deltakelse i styringsgruppen erstattes av en annen 
studentidrettslagsrepresentant. En avklaring forventes innen utgangen av juni og FS vil bli 
orientert om veien videre når dette er landet med NTNUI. 

  



| 3 Protokoll styremøte 5/21  

Vedtakssak 15/5/21 Godkjennelse av Årsregnskap 2020 og 

styrets økonomiske beretning 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og følgende ble kommentert: 

- Det mangler note om «fortsatt drift» i selve årsregnskapet. En formulering om dette er sendt 
til revisor og regnskapsfører fra GR tidligere, men ikke blitt lagt inn. Dette bes legges inn og 
styret signerer årsregnskapet med det som en forutsetning. 

- FS støtter at det skal utarbeides en plan for disponering av NSIs egenkapital ila perioden 

 
 

VEDTAK: Forbundsstyret godkjenner og signerer Årsregnskapet og den økonomiske 

årsberetningen for 2020 under forutsetning om at fortsatt drift legges til under notene i 

årsregnskapet. 

 

Vedtakssak 16/5/21 Scenarioplanlegging korona – høsten 

2021 

SAK: GR 
 

GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken. 
 

VEDTAK: Forbundsstyret godkjenner fremlagte scenarioplan for NSIs aktiviteter høsten 

2021. 

 

Vedtakssak 17/5/21 NSIs overordnede lønnspolicy 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og følgende ble kommentert: 

- Den fremlagte policyen mangler informasjon om lønnsvurdering av generalsekretær utover 
fastsettelse av startlønn iht. tabell for stillingsinnplasseringen. Det bes legges til i den 
overordnede lønnspolicyen at lønnsvurdering av generalsekretær gjøres av forbundsstyret 
og at forbundsstyret avklarer ved oppstart av ny periode hvem i forbundsstyret som har 
ansvar for å gjennomføre selve lønnsvurdering og oppfølging av dette med generalsekretær 
for inneværende periode. 

 
 

VEDTAK: Forbundsstyret godkjenner fremlagte lønnspolicy   
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Vedtakssak 18/5/21 Godkjennelse av NSIs nye grafiske 

profil 

SAK: YLS 
 
YLS innledet saken med en grundig presentasjon av arbeidet som har foregått med ny visuell 
profil. Presentasjonen som ble fremvist er lastet opp i Teams sammen med protokoll. 
 
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar ny profil og logo og ber administrasjonen om å utarbeide 
en plan for implementering av ny profil. FS ber administrasjonen utarbeide endelige 
prinsipper for Studentleker som vedtas av FS når ferdigstilt. 

 

Vedtakssak 19/5/21 Møteplan 2. halvår 2021 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og gikk kort igjennom høstens møter og representasjon. For de 

arrangementene som ikke dato er avklart ennå, setter  

Følgende møteplan for forbundsstyret høsten 2021* ble vedtatt: 
 

• Innspill til Spillemiddelsøknaden, NIF – Forberedes av AU og behandles skriftlig i Teams av FS 

innen høringsfrist 1. september.  

• 9. september kl. 17-21 – digitalt 

• 30. september kl. 19-21 – digitalt – Behandling og forberedelser av saker til ekstraordinært 

Idrettsting 14.-17. oktober 

• 10. oktober - fysisk møte ifm Studentlekene i Oslo ved behov (7.-10. okt.) 

• 31. oktober – fysisk møte ifm Ledersamlingen i Oslo (29.-31. okt) 

• 4.- 5. desember – fysisk møte (kommer tilbake til sted) 

* Med forbehold om endringer basert på smittesituasjon, avlysning av arrangement o.l. 

Datoer for representasjon utover hovedaktiviteter som Studentleker og Ledersamling legges 

ut i Teams og oppdateres i Plandisc så snart disse er på plass. Det enkelte styremedlem 

setter seg opp på representasjon utover året etter hvert som datoene avklares. Dette 

gjelder i hovedsak deltakelse på enkeltstående Student-NM. Dersom det enkelte 

styremedlem ikke kan stille på oppsatte representasjon er det opp til den enkelte å finne en 

erstatter. 

 
 

VEDTAK: Forbundsstyrets møteplan høsten 2021 godkjennes. 

 
 
 



| 5 Protokoll styremøte 5/21  

 
 
Styremøtet ble avsluttet lørdag 12. juni kl. 17:30 

 

 

Representasjon  

Representasjon siden styremøte 3/21: 
 

• NIFs lederforum (digitalt), 27. april; Adrian S. Haugen, Pauline Sjøvold 

• Idrettspolitisk arena for unge, NIF, april/mai; Adrian S. Haugen, Ragnhild Nygaard, Pauline 
Sjøvold, Elisabeth Kristensen, Guro Røen 

• Medlemsmøte SFF, 19. mai; Adrian S. Haugen, Kjell-Erik Kvamsdal, Guro Røen 

• Idrettstinget 2021, 28.-29. mai; Adrian S. Haugen (delegat) 

 

 

 

 

 

Frist for merknader til protokoll: 22.6.2021  

Oslo, 15. juni 2021 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


