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Sted:  Gol 
Dato: 25. januar 2020 
Til stede: Emilie Zakariassen Hansen (EZH), Mads Bjørgan (MB), Helge Sættem (HS), Jørgen 
Sundt (JS), Martin Sikkeland (MS), Cecilie Kappelslåen (CK) (deltok over telefon - ikke til stede 
under vedtakssakene 1-5, 9, 10/1/20) 
Forfall: Adrian S. Haugen (ASH), Frida E. Nielsen (FEN) 
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær) 
Referent: Guro Røen (GR)  

  
President Emilie Zakariassen Hansen åpnet styremøtet lørdag 25. januar kl. 09:00  
 

Godkjenning av innkalling, protokoll 9/19, dagsorden og 

valg av ordstyrer 

SAK: EZH 
 
Vedtak: Protokoll 9/19 (med tilførsel av kommentar til vedtakssak 41/9/19) og innkallingen 
ble godkjent. Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt: 
 
INFORMASJONSSAKER 
1/1/20   Informasjon fra forbundskontoret 
2/1/20 Utvalgsrapporter (muntlig) 
 
 
DISKUSJONSSAKER 
1/1/20 Forbundstinget 2020: Rolle- og ansvarsfordeling styret og 

administrasjonen under tinget 
2/1/20 Innstilling valgkomité 
3/1/20 Resolusjon om e-sport i studentidretten 
4/1/20 Statutter for utmerkelsestegn – revidering av kriterier 
  
VEDTAKSSAKER 
1/1/20   Mesterskapsbestemmelser 
2/1/20   Årsregnskap 2019 og styrets økonomiske beretning 
3/1/20   Tingsak 8: Fastsette kontingent 
4/1/20   Årsbudsjett 2020 
5/1/20   Tingsak 9: Langtidsbudsjett 2020-2022 
6/1/20   Tingsak 6 a): Høringsutkast Langtidsplan 2020-2024 "Studentidretten  
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vil" 
7/1/20 Endring av forbundsstyrets sammensetning (forberedelse 

lovendringsforslag) 
8/1/20   Tingsak 11: Bestemme sted for forbundstinget 2022 
9/1/20   Tildeling NSIs hederstegn i gull 
10/1/20  Tildeling NSIs sølvmerke 
 
  
EZH ble valgt som ordstyrer. 

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 

SAK: EZH 

 
EZH orienterte om status oppfølging fra styremøte 9/19:  
 
Vedtakssaker: 
 
20/5/19 Innspill ny Idrettsmelding 
NSIs skriftlige innspill til ny idrettsmelding ble sendt Kulturdepartementet pr e-post 30.12.19 
og er lagt ut på Kulturdepartementets nettsider sammen med andre høringsinnspill. 
 
36/8/19 Resertifisering «Rent Særforbund» - NSIs Antidopingpolicy, handlings- og 
beredskapsplan 
NSI ble formelt resertifisert som Rent Særforbund datert 18.12.19. 
 
39/9/19 Høringsutkast NSIs langtidsplan 2020-2024 «Studentidretten vil!»  
Revidert utkast ble sendt ut på høring (både pr e-post, lagt ut på nettsidene og kommunisert 
i sosiale medier) i organisasjonen fra 3. desember med høringsfrist 13. Januar. Det kom inn 
to høringssvar. 
 
42/9/19 Status regnskap pr 31.10 
Utestående fordringer har blitt gjennomgått. Fordringer som ble vurdert som «lite 
sannsynlig» å få inn er tapsført i regnskapet 2019, mens resterende fordringer vil purres. 
Størsteparten av utestående fordringer som ble tapsført var ubetalte medlemskontingenter 
fra siste tre år (totalsum kr. 22575,-). 
 
44/9/19 Høringssvar Innspill ny Idrettsmelding – Norges idrettsforbund 
NSIs høringssvar ble sendt 5. desember pr e-post til NIF 
 
45/9/19 Behandling av anke «Avvist klage under SM Futsal» 
Klager er orientert om vedtaket i saken. 
 
50/9/19 Resignering av samarbeidsavtale 2020-2023 – Thon Hotels 
Ny samarbeidsavtale er signert. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/utarbeiding-av-ny-idrettsmelding/innspill-til-idrettsmeldingen/id2662458/
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Informasjonssak 1/1/20 Informasjon fra forbundskontoret 

SAK: GR 

GR orienterte kort om status fra forbundskontoret siden styremøte 9/19. Det var ingen 
kommentarer til saken utover dette. 
 

Informasjonssak 2/1/20 Utvalgsrapporter 

SAK: Utvalgene 
 
Det ble avgitt muntlig utvalgsrapport under styremøtet fra de av utvalgene som har hatt 
aktivitet siden sist styremøte 9/19: 
 
Rammebetingelser: Ingen aktivitet 
Klubbutvikling: Ingen aktivitet 
Mesterskapsutvalget: Jobbet med revidering av mesterskapsbestemmelsene 
Ungt lederskap: Ingen aktivitet 
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Diskusjonssak 1/1/20 Forbundstinget 2020: Rolle- og 

ansvarsfordeling styret og administrasjonen under tinget 

SAK: GR 
 
GR innledet saken. Styret diskuterte rolle- og ansvarsfordeling ifm Forbundstinget. 
Innspillene tas med i den videre planleggingen og forberedelsene til tinget. 
 
Momenter forbundsstyret kommenterte: 

 

I forkant:  

- Administrasjonen utvikler malverk for presentasjoner etc 

- Det enkelte styremedlem forbereder seg på fremlegging av tildelt ansvarsområde og det å ta 

ordet underveis 

o Alle i styret bør forberede seg på å ta ordet underveis i tinget, slik at dette fordeles 

mellom styremedlemmene 

- Laster opp en oversikt med fordeling av saker i Teams når tingpapirene er klare  

Underveis: 

 

Hva Hvem 

Tingsak: Behandle NSIs forbundsrapport 

2018-2019 

- Gjennomgang av organisasjonens drift 

og utvikling siste to år, herunder 

verdiarbeid 

President Emilie 

Tingsak: Behandle NSIs forbundsrapport 

2018-2019 

- Presentere hovedresultater per 

strategiområde 

Utvalgsledere + moderniseringsutvalget 

(Adm kontakter utvalget og ber de avklare 

internt hvem som skal presentere deres 

hovedfunn/arbeid) 

Tingsak: Behandle det reviderte regnskap, 

revisor, styrets og kontrollkomiteens 

beretninger 

 

Generalsekretær Guro presenterer 

årsregnskap. Forberede seg på hva som kan 

komme av spørsmål og hva man har 

anledning til å svare på  

 

Tingsak: Vedta ny langtidsplan 2020-2024 

«Studentidretten vil!» 

 

Leder av strategiutvalget Cecilie har 

hovedansvaret og er den som innleder 

saken, suppleres av styremedlemmer ved 

behov underveis i diskusjonen 
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Tingsak: Langtidsbudsjettet 2020-2022 Presenteres av generalsekretær. Tekniske 

spørsmål svares på av generalsekretær. 

President svarer på spørsmål, politiske 

prioriteringer osv.  

Presentasjon av resolusjon om e-sport Legges frem av forbundsstyret ved Adrian 

Hvem svarer på hvilke spørsmål fra 

tingsalen? 

Styret fordeler saker seg i mellom etter 

ansvarsområdene i perioden (ihht 

utvalgene). Overordnede saker og spørsmål 

er det president som i hovedsak svarer på 

Hva svarer generalsekretær på Drift og regnskap, tilgjengelig for 

styremedlemmene underveis for å gi 

innspill og supplere med fakta/info 

Åpningstale og hilsen til tinget President 

Taler under tingmiddagen  Åpning av tingmiddag: Cecilie 

Hederstegn i gull og sølvmerke, inkl 

«frivillighetstale»: Guro 

Takk for maten-tale: Jørgen 

Roller under tinget – overordnet adm og 

styret 

Styret er vertskapet og politikere 

Administrasjonen tar det praktiske  

 

Diskusjonssak 2/1/20 Innstilling valgkomité 

SAK: HS/CK 

CK innledet saken. HS og CK har siden styremøtet 9/19 undersøkt mulige kandidater til 
valgkomiteen. Forbundsstyret diskuterte mulige kandidater og ga sine innspill til videre 
fremdrift i saken. 
 
Følgende ble kommentert i saken: 

- Innspill mulige kandidater: 
o Jørgen Sundt ønsker verv 
o Haakon Utby ønsker gjenvalg 
o Vilde Dalen Aas 
o Sigrid N. Rød 
o Vilde Skram 
o Cecilie Kappelslåen – i utgangspunktet ikke aktuelt, men skal tenke på det 
o Helge Sættem - i utgangspunktet ikke aktuelt, men skal tenke på det 

- Viktig å tilstrebe kjønnsbalanse i innstillingen, også inkludert varamedlemmet (selv om loven 
om kjønnsbalanse ikke inkluderer varamedlemmet i dette tilfellet)  

- CK / HS kontakter sittende valgkomité om noen av de som ikke blir innstilt til valg, kan være 
aktuelle for NSIs valgkomité. Spørre og følge opp aktuelle kandidater 

- Jobber med mål om å lande en innstilling til styremøte 2/20 
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Diskusjonssak 3/1/20 Resolusjon om e-sport i 

studentidretten 

SAK: SR / ASH 
 
GR innledet saken. Innspillene i sakene tas med i den videre utarbeidelsen av forslag til 
resolusjon om e-sport som skal legges frem på Forbundstinget.  
 
Følgende ble kommentert i saken: 

- Ta inn begge e-sport kategoriene – både Simulated og Action/fantasy/shooter bør inngå i e-
sport i studentidretten 

o Hvis vi begrenser oss til Simulated sports sier vi samtidig med dette hva som er en e-
sportutøver i norsk idrett og ikke 

- Vil reise noen verdispørsmål, men spillene er ikke forbudt i Norge og man kan tenke seg at 
det er tryggere å organisere det i idrettens fellesskap enn å ikke organisere det 

- Hekte på studentidrettens bidrag til god studenthelse – inkluderer flere og nye i 
studentidrettens fellesskap gjennom å tilrettelegge for organisert e-sport  

- Et medlem som spiller e-sport i regi studentidrettslaget teller på lik linje med andre 
medlemmer 

- E-sport i studentidretten er organisert, hvor man trener sammen med andre i et sosialt 
fellesskap i studentidrettslaget. Samtidig må det ikke bli for «strikt» rundt organiseringen, da 
dette vil kunne krasje med e-sport-kulturen og derfor ikke føre til god inkludering av disse 
som nye medlemmer 

- Det bør vurderes å etablere etiske retningslinjer for e-sport i studentidretten 
- Student-NM: Hvert spill blir som en enkeltidrett, og vi forholder oss til det på den måten 

under SL fremover frem til man eventuelt ser behov for å revidere bestemmelsene gjeldene 
for SNM i e--sport 

 
Innspill til innholdet i selve resolusjon: 

- Resolusjonen skal være overordnet, så kan detaljene rundt hvordan man skal implementere 
e-sport i studentidretten komme ved iverksetting av strategi (ref punktene kommentert i 
saken) 

- Resolusjonen bør vektlegge årsakene til hvorfor man bør mene noe om e-sport i norsk idrett 
og hvorfor NSI skal jobbe for tilrettelegging av e-sport inn i norsk studentidrett og norsk 
idrett 
 

Diskusjonssak 4/1/20 Statutter for utmerkelsestegn – 

Revidering av kriterier 

SAK: GR 
 
GR innledet bakgrunn for diskusjonssaken, og følgende ble kommentert: 

- Hensikten med merkene er å takke for innsatsen 
- Bakgrunnen for NSIs sølvmerke var at man ønsket seg et utmerkelsestegn med en litt lavere 

terskel enn hederstegnet i gull. Det er hyggelig å vise at man setter pris på det store arbeidet 
mange legger ned for norsk studentidrett, så sølvmerket ble vedtatt for at man skulle ha 
muligheten til å hedre flere. Det var også viktig at merket kunne tildeles utøvere, eller 
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personer som har bidratt i norsk studentidrett, men som ikke nødvendigvis er medlemmer i 
et studentidrettslag. Utmerkelsestegnet i sølv skal derfor favne bredere, slik at man kan 
tildele til de forbundsstyret ønsker å gi en takk for innsatsen 

- Forbundsstyret mener i utgangspunktet at kriteriene for utmerkelsestegn er gode nok, 
dersom man har oversikt over tidligere praksis og at man kan følge denne i fremtidige 
tildelinger 

- Ønsker ikke å regulere noe mer gjennom kriteriene, men at praksis blir skriftliggjort ifm 
denne saken 

- Følgende praksis for tildeling kan danne grunnlag for fremtidige tildelinger: 
o Hensikten med merkene er å takke for innsatsen, og man bør derfor ikke stille inn 

sittende forbundsstyremedlemmer 
o Ofte hatt praksis om to perioder i forbundsstyret for å kunne innstilles, men kan 

gjøre unntak dersom personer har gjort betydelige bidrag ila kortere tid 
o Ansatte bør ikke få utmerkelsestegn på generelt grunnlag, men kan vurderes dersom 

vedkommende har gjort en betydelig innsats i studentidretten – enten gjennom 
frivillige verv eller innsats som kan anses «å gå utover» egen stilling/stillingens 
innhold 

o Praksis om at ansatte har fått utmerkelsestegn etter at man har sluttet i stillingen, 
med unntak av innstilling til tidligere GS hedersmerke gull 
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Vedtakssak 1/1/20 Mesterskapsbestemmelser 

SAK: MVN/YLS 
 
De reviderte mesterskapsbestemmelsene ble grundig gjennomgått i saken, og forslagene til 
endring av prinsipiell karakter ble særlig diskutert. Kommentarer under styremøtet som gikk 
utover det som var fremlagt i sakspapirene er lagt til i ny versjon (lastet opp i Teams som 
vedlegg til protokollen). 
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar «Konkurransereglement for idretts- og 
friluftslivsarrangement i regi av Norges studentidrettsforbund 2020-2022» med de 
endringer som fremkom under diskusjon. Dokumentet sendes over til lovutvalget og 
mesterskapsutvalget for en siste gjennomlesning og språkvask, slik at man sikrer en 
gjennomgående ordlyd i hele dokumentet. Administrasjonen gis videre fullmakt til å gjøre 
de nødvendige redaksjonelle endringer. De oppdaterte bestemmelsene vil ikke være 
gjeldende for allerede tildelte arrangement, med unntak av endret økonomisk 
støtteordning som vil være gjeldende fra og med vedtaksdato 

 

Vedtakssak 2/1/20 Årsregnskap 2019 og styrets 

økonomiske beretning 

SAK: GR 
 
GR innledet saken. 
 
Følgende ble kommentert: 

- Økningen i reise- og oppholdskostnader fra 2018 til 2019: Differanse kan forklares ved 
forskuddsbetalte kostnader ifm deltakelse i Universiade. Størsteparten av disse kostnadene 
etterfaktureres samarbeidene særforbund 

- Differansen tilskudd driftskostnader 2018 til 2019: Størsteparten av differansen kan forklares 
på bakgrunn av at NSI tildelte mer i reisestøtte i 2018 sammenlignet med 2019 pga to 
Studentleker hvor ett var i Tromsø, samt at særkretsmidler fra Trøndelag IK i 2018 også inkl. 
bingomidler som utgjorde en differanse på ca 300’ sammenlignet med tilskuddet i 2019 som 
bare var særkretsmidler 

- GS bes gi IRK en tilbakemelding basert på de utfordringene og negative erfaringene vi har 
hatt med de som regnskapsførere siste to år, og at det forventes en bedring i tiden fremover 

 
 

VEDTAK: Forbundsstyret godkjenner og signerer Årsregnskapet 2019 med forbehold om 
revisors godkjennelse. Forbundsstyret godkjenner også den økonomiske årsberetningen 
for 2019  

 



| 9 Protokoll styremøte 1/20  

Vedtakssak 3/1/20 Tingsak 8: Fastsette kontingent 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og følgende ble kommentert:   

- NSI tilbyr flere tjenester i 2020 enn i 2002, og det er naturlig at en økning i kontingent er 
tilpasset omfanget av denne oppfølgingen 

- Foreslås likevel at endringen følger så nært som mulig en inflasjonsjustering 
- Ønskelig å beholde fire inndelinger, i likhet med mandatfordelingen på tinget 

 
På bakgrunn av dette kom det endringsforslag til følgende inndeling: 
 

Medlemmer Kontingent 2020 Kontingent 2021 Kontingent 2022 

0-199 500,- 500,- 500,- 
200-799 1000,- 1000,- 1000,- 
800-1499 2000,- 2000,- 2000,- 
1500 –-> 4000,- 4000,- 4000,- 

 
 

VEDTAK: Forbundsstyret foreslår følgende vedtakstekst til tingsak «Fastsette kontingent»:  

«Forbundstinget fastsetter klubbkontingent differensiert etter antall medlemmer i klubben 

etter følgende satser:» 

Medlemmer Kontingent 2020 Kontingent 2021 Kontingent 2022 

0-199 500,- 500,- 500,- 
200-799 1000,- 1000,- 1000,- 
800-1499 2000,- 2000,- 2000,- 
1500 –-> 4000,- 4000,- 4000,- 

 

 

Vedtakssak 4/1/20 Årsbudsjett 2020 

SAK: GR 
 
GR gikk igjennom forslag til årsbudsjett 2020. 
 
Følgende ble kommentert i saken: 

- Forbundsstyret bør diskutere policy for støtte til dommer- og trenerutdanning innenfor 

utviklingsmidlene – Hva skal NSI støtte av trenerutdanning i regi andre særforbund? Hva er 

behovet?  

- Det savnes en strategi for disponering av NSIs egenkapital, og det bør gjøres et vedtak på 

dette i fremtiden 
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- Det bør jobbes for at NSI i fremtiden unngår å budsjettere med underskudd, for en mer 

bærekraftig økonomistyring 

 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar budsjettet for 2020 

 

Vedtakssak 5/1/20 Tingsak 9: Langtidsbudsjett 2020-2022 

SAK: GR 
 
GR gikk igjennom forslag til langtidsbudsjett 2020-2022. 
 
Følgende ble kommentert i saken: 

- Langtidsbudsjettet må ta høyde for de endringene i Mesterskapsbestemmelsene som 
påvirker økonomien gjort i vedtakssak 1/1/20. Dersom disse påvirker forslag til 
Langtidsbudsjett 2020-2022, må dette revideres og vedtas på nytt i styremøte 2/20. 

 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar langtidsbudsjettet 2020-2022 som legges frem på 

forbundstinget 

 

Vedtakssak 6/1/20 Tingsak 6 a) Høringsutkast 

Langtidsplan 2020-2024 «Studentidretten vil» 

SAK: GR / CK 
 
CK gikk systematisk igjennom de innspillene som strategiutvalget har vurdert, og med særlig 
fokus på de områdene man ønsket at styret skulle diskutere og vurdere under selve 
styremøtet. Forslagene til endringer som fremkom etter diskusjonen av innspillene, ble 
direkte endret i nytt utkast til langtidsplan som er lastet opp som vedlegg til protokollen i 
Teams. 
 
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar nytt utkast til NSIs langtidsplan med tilhørende endringer 
som fremkom under diskusjonen. «Studentidretten vil!» inkl «skal» som helhet skal legges 
frem som forslag til NSIs langtidsplan 2020-2024 på Forbundstinget 2020. 
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Vedtakssak 7/1/20 Endring av forbundsstyrets 

sammensetning (forberedelse lovendringsforslag) 

SAK: GR 

 
GR innledet saken. Lovendringsforslaget skal tre i kraft fra og med forbundstinget 2020 og 
vil gjelde under valg av nytt forbundsstyre dersom endringen vedtas. 
 
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar å fremme følgende lovendringsforslag til forbundstinget 
2020: 
 
§ 17 Særforbundstingets oppgaver 
Særforbundsstinget skal: 
..... 
10. Foreta følgende valg 
 
a) President, 1. og 2. visepresident 
b) 4 styremedlemmer og 1 varamedlem 
 
Forbundsstyrets sammensetning bør gjenspeile mangfoldet i organisasjonen. I 
presidentskapet skal begge kjønn være representert. 
 
4 stemmer for – 2 avholdende 
 

 
 

Vedtakssak 8/1/20 Tingsak 11: Bestemme sted for 

forbundstinget 2022 

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

VEDTAK: Forbundsstyret foreslår følgende vedtak for forbundstinget i tingsak 11:  

«Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til å fastsette sted for neste forbundsting» 
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Vedtakssak 9/1/20 Tildeling NSIs hederstegn i gull 

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

VEDTAK: Saken utsettes til Teams, med svarfrist 29. Januar 2020, og med følgende 
innstilling: «Forbundsstyret vedtar å innstille Håvard Lauvålien til NSIs hederstegn i gull, 
og foreslå dette for NSIs forbundsting i 2020» 

 
 

Vedtakssak 10/1/20 Tildeling av NSIs sølvmerke 

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

VEDTAK: Saken utsettes til Teams, med svarfrist 29. Januar 2020, og med følgende 
innstilling: «Forbundsstyret vedtar å tildele NSIs sølvmerke til Jens Sveen Frogner, Jørgen 
Sollund, Simen Vogt-Svendsen, Nora S. Vangsnes, Haakon Utby, Jørgen J. Mathisen og Line 
Møllerop. Utmerkelsestegnet utdeles på forbundstinget 2020» 

 
 
Styremøtet hadde en 3 timers pause midtveis fra kl 13:00-16:00. Deretter var det styremøte 
fra kl 16:00. Styremøtet ble avsluttet lørdag kl 20:00. 
 
 

Representasjon  

Representasjon siden styremøte 9/19: 
 

• Idrettsgallaen 4. januar, Hamar; Emilie Z. Hansen, Helge Sættem, Adrian S. Haugen, Guro 
Røen 

 

 

 

Frist for merknader til protokoll: 14.2.2020 kl 12:00 

Oslo, 11. februar 2020 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


