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 NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND 

Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2012 

 

 

Sak nr. Navn på sak Vedtak 

1/1/12 Regnskap pr. 31.12.2011 
Forbundsstyret vedtok den fremlagte regnskapsrapporten pr. 31.12.2011 som forbundets 

regnskap for 2011 og presenterer denne for Forbundstinget. 
 

2/1/12 Budsjett 2012-2014 
Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte budsjettforslag, med de endringer som 

fremkom under styrebehandling, som styrets forslag til NSIs budsjett for perioden 2012 – 

2014 til Forbundstinget i mars.  

 

3/1/12 NSI Forbundsrapport 2010-

2011 

Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslag som NSIs forbundsrapport 2010-

2011, med de endringer som kom frem under behandlingen av saken. 

 

4/1/12 NSI Strategi 2012-2017 
Forbundsstyret vedtar det fremlagte forslag som styrets forslag til NSIs strategi for 

perioden 2012 – 2017 til Forbundstinget i mars. GS får ansvar å ferdigstille strategien 

med de endringer som kom frem under behandlingen av saken. 
 

5/1/12 NSI Kommunikasjonsplattform 
Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslag som NSIs 

Kommunikasjonsplattform. GS har fullmakt til å gjøre enkle redaksjonelle endringer. 

 

6/1/12 NSI 

Arrangementsbestemmelser 

Forbundsstyret vedtok med en avholdene stemme prinsippene for mesterskapene som 

fremkom under behandling av saken. Forbundsstyret ber SM utvalget utarbeide forslag 

til endringer i Statuttene som legges frem for Forbundstinget, basert på de innspill om 

grunnprinsipper om fremkommer på de ulike arrangementene.  

 

Statuttene skal på Forbundstinget foreslås å innlemmes i NSIs lover §18 

Studentmesterskap.  
 

7/1/12 Styrets Årsberetning 2011 
Forbundsstyret vedtar den fremlagte beretningen for 2011 som forbundets økonomiske 

årsberetning for 2011, og legge denne frem for Forbundstinget i mars.  
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8/1/12 Dato for 

Aktivitetskurs/Ledersamlig 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gjennomføre aktivitetskurs 2012 helgen 14.-16. 

september eller 21.-23. september. Aktivitetskurset legges til Toppidrettssenteret OLT og 

NIH i Oslo. Det skal gjøres forsøk på å booke OL-aktuelle foredragsholdere. Datoen 

settes den dato det er flest aktuelle OLT fagansatte, utøvere og fasiliteter tilgjengelig.  

 

Merknad: Forbundsstyret satt ikke dato for Ledersamling, men kom med følgende 

kommentar: Ledersamling skal forsøkes gjennomføres etter SL2012 siste helg i oktober, 

eller tidlig i november.  

 

9/1/12 Kontingent 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å foreslå overfor Forbundstinget å holde kontigenten 

for kommende tingperiode på samme nivå som inneværende periode. 

 

Antall medlemmer Kontigent 2011 Kontigent 2012 Kontigent 2013 

0 – 199 Kr. 300,- Kr. 300,- Kr. 300,- 

200 – 799 Kr. 600,- Kr. 600,- Kr. 600,- 

800 – 1499 Kr. 1.200,- Kr. 1.200,- Kr. 1.200,- 

1500 -  Kr. 2.400,-  Kr. 2.400,- Kr. 2.400,- 
 

10/1/12 Nytt hederstegn 
Forbundsstyret vedtok å fremme forslag overfor Forbundsting om å innføre to nye 

utmerkelser i tillegg til eksisterende hederstegn. 

 

FS nedsetter en komité bestående av Sjur, Emir og Line som skal fremstille retningslinjer 

for en utmerkelse for fortjenestefull innsats (i sakspapirene omtalt som sølv) og bragd, 

bestemmelser, navn og utseende for Forbundstinget. 

 

11/1/12 SM/SL søknader 2012/2013 
Forbundsstyret vedtok enstemmig at: 

 

SM Svømming tildeles OSI svømming med forbehold om at: 

- TA må sikre deltakerne rimeligere overnattingsalternativ  

- Utarbeide profileringsplakat til utsending i svømmehallene  

- (NSIs designmanual skal benyttes) 

 

SM roing tildeles Studentregattaen i Bergen med forbehold om at:  

- TA tar kontakt med studentroklubbene på BI Oslo og BI I Drammen. 
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SM i seiling tildeles NTNUI Seiling.  

 

SL2012 tildeles med forbehold om at: 

- Sjakk får ikke SM-status, men får status til SC.  

- Orientering får ikke SM-status, men får status som SC. NSI anbefaler imidlertid å 

ikke gjennomføre SC i orientering pga. at “Blodslitet” arrangers samtidig. 

- Det skal signeres kontrakt mellom NSI og SL2012 

- SL2012 må definere hvor mange deltakere de skal ha på hvert enkelt lag pr. SM/SC 

- Påmeldingsfrist skal være senest en måned før arrangementet. 

- Det er norsk studentidrettsprofil som skal markedsføres under SL 2012 

- Avlysning av hvert enkelt SM/SC kan seinest en dag etter påmeldingsfristen. 

 

SL2013 tildeles med forbehold om at: 

- TA må vise at de har nødvendige ressurser tilgjengelige (at de aktuelle gruppene i 

NTNUI støtter SL-søknaden) 

- TA gåå igjennom idrettenes terminlister sammen med de respective gruppene 

- Det er norsk studentidrettsprofil som skal markedsføres under SL 2013 

- Forbeholdene må oppfylles innen 1. April. 

 

Nye statutter og arrangementsbestemmelser for SL, SM og SC er under utarbeidelse. Om 

disse vedtas er det disse som vil være gjeldene for SL2012/13.  

 

Dersom arrangør av SL i 2012 og 2013 sender søknad om å inkludere ytterligere idretter, 

får SM utvalget mandat til å vurdere disse. 

 

12/1/12 Hederstegn Saken er undratt offentlighet. 
 

13/1/12 YOG Lillehammer 2016 og 

Oslo2022-søknad 

Forbundsstyret vedtok enstemmig at Sjur Øyen utarbeider et forslag til ressulosjon vedr. 

YOG og eventuell norsk OL søknad, som presenteres for forbundstinget fredag, og som 

ferdigstilles forbundstingets siste dag. Tekst utarbeides etter forbundsstyrets innspill. 

 

14/2/12 Regnskap pr. 29.02.2012 
Forbundsstyret tar regnskapsrapport pr. 29.02.2012 til etterretning. 
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15/2/12 Endring av satser for 

reisefordeling 

Enstemmig vedtatt: 

 

1.9.2. Reisefordelingstilskudd  

Reisefordelingstilskudd beregnes på grunnlag av rene transportutgifter, dvs. reise mellom 

studiested og arrangementssted. Transportutgifter på studiested og arrangementssted 

(flybuss, -tog, t-bane, trikken og lignende) må deltakerne dekke selv. 

Reisefordelingstilskudd gjelder kun reise i Norge. Utgiften må dokumenteres med 

original billetter/kvitteringer. 

 

Hvilke utgifter kan det søkes tilskudd til?  

 

a) Ved reise med fly, tog eller buss  

- Studentpris/lavpris/gruppebillett  NSI dekker 50 % av billettprisen  

- Normalpris/sportspris  NSI dekker 40 % av billettprisen  

 

b) Ved reise med egen bil dekkes 20 % av statens satser. Utgifter til ferje og bompenger 

dekkes med 50 % av billettpris.  

 

16/2/12 Sted og dato for Aktivitetskurs 

og Ledersamling 

Forbundstyret vedtar at NSIs aktivitetskurs 2012 gjennomføres på Olympiatoppen i Oslo 

21.–23. september. 

 

Forbundsstyret gir konferanseutvalget fullmakt til å tildele dato og sted for ledersamling, 

etter de føringer satt av forbundsstyret i vedtakssak 8/1/12.  

 

17/2/12 Møteplan 2012 
Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende møtedatoer for Forbundsstyret i 2012:  

 

Møte 3-2012: 

7.-10. juni – Hell, Trondheim 

 

Møte 4-2012: 

17.-19. august 

Møte 5-2012:  

5.-7. oktober  

 

Møte 6-2012: 
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30.november-2.desember 

 

AU får fullmakt til å finne sted for styremøtene. 

18/2/12 Opprettelse av utvalg 
Forbundsstyret vedtok enstemmig: 

Forbundsstyret vedtok å fortsette å organisere sitt arbeid i utvalg. 

Forbundsstyret vedtok å opprettholde de gjeldene fellesbestemmelser for utvalg. 

Forbundsstyret vedtok å opprette følgende utvalg med følgende leder, nestleder og 

medlemmer: 

 

Studentmesterskapsutvalget (SM-utvalget): 

Håvard (Leder), Karl Olav (Nestleder), Emir 

 

Informasjons- og markedsføringsutvalget (IMU): 

Line E (Leder), Håvard (Nestleder), Åsmund 

 

Klubbutviklingsutvalget (KUU): 

Line M (Leder), Emir (Nestleder), Simen, Åsmund 

 

Konferanseutvalget (KU): 

Åsmund (Leder), Emir (Nestleder) 

 

Internasjonalt utvalg (IU): 

Sjur (Leder), KOH (Nestleder), Line M, Line E 

 

Anleggsutvalg: 

Simen (Leder), Åsmund, Sjur (Nestleder), Line M 

 

Jubileumskomité: 

Karl Olav (Leder), Line E (Nestleder) 

 

Utvalgene lager, basert på gjeldene mandat for de respektive utvalg, forslag til oppdaterte 

mandat innen styremøte 3/12. Arbeidsoppgavene justeres etter strategier og 

handlingsplan vedtatt på Forbundstinget. Anleggsutvalget og Jubileumskomiteen må 

utarbeide nye mandat strukturert som de andre utvalgenes mandat. Utvalgene foreslår 

også budsjettposter de ser som naturlig å ha ansvar for ihht de arbeidsoppgaver de 



Side 6 av 11 

definerer i utvalgets mandat. Mandat og ansvar for tilhørende budsjettposter vedtas 

endelig på styremøte 3/12. 

17/3/12* Regnskap pr. 30.04.12 
Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 30.04.2012 til etterretning. 

18/3/12 Mentorprogram for kvinner 
FS vedtok enstemmig å opprette et mentorprogram for kvinner. I 2012 skal temaet 

presenteres på NSIs ledersamling. Line Møllerop utarbeider forslag til 

prosjektbeskrivelse, 

inkludert budsjett, med mål om oppstart av program i 2013, som legges frem for 

forbundsstyret på styremøte 5/12 

19/3/12 Innspill til Høyres stortings-

program 

FS vedtok enstemmig at de to hovedpunkter under skal formidles til Høyre og 

Arbeiderpartiet som innspill til Stortingsprogrammene, og andre eventuelle partier som 

AU 

vil se som nødvendig å henvende seg til. 

2. Utvide ungdomsbegrepet fra å være definert som aldersgruppen 13 til 19, til å bli 

definert som aldersgruppen 13 til 25 år. 

2. La studentene selv, gjennom sine studentidrettslag, få første prioritet til å definere og 

styre bruken av anlegg og treningsfasiliteter tilknyttet deres studiested og 

studentsamskipnad. 

20/3/12 Retningslinjer sosiale medier og 

talspersoner 

Forbundsstyret vedtok enstemmig fremlagte retningslinjer for sosiale medier og 

talspersoner som en del av NSIs kommunikasjonsplattform. Redaksjonelle endringer kan 

gjøres. 

21/3/12 Mandat og budsjett for SM 

utvalg 

Forbundsstyret vedtok det fremlagte forslag til mandat og budsjett for SM-utvalget, med 

de 

endringer som kom frem under behandling av saken, som gjeldene for perioden 2012-

2014. 

Endringer: 

- Endre fra “godkjenne” til “behandle” på TA rapport punkter i kapittel 3. Virkeområde og 

myndighet 

- Legge til punkt i kapittel 5. Omfang og avgrensning: “Utvalgets markeds og 

kommunikasjonsareid skal være iht NSIs kommunikasjonsplattform”. 

- I kapittel 6. Økonomi, legge til budsjett for 2014. 

22/3/12 Mandat og budsjett for 

konferanseutvalget 

Forbundsstyret vedtok det fremlagte forslag til mandat og budsjett for 

konferanseutvalget, 

med de endringer som kom frem under behandling av saken, som gjeldene for perioden 

2012-2014. 
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Endringer: 

- Utvalgets budsjett skal tilføres prosjektnummer. 

- Kr 25.000,- av 50.000,- tilført aktivitetskurs på tinget bør vurderes å flyttes til SMUs 

budsjett. 

23/3/12 Mandat og budsjett for 

klubbutviklingsutvalget 

Forbundsstyret vedtok det fremlagte forslag til mandat og budsjett for 

klubbutviklingsutvalget, med de endringer som kom frem under behandling av saken, 

som 

gjeldene for perioden 2012-2014. 

Endringer: 

- I kapittel 3. Mål, strykes punktet: “Gjennomføre et prosjekt for å fremme kunnskap om 

støtteordninger til idrett I EU”. Prosjektet strykes også I budsjettet (ansvar for prosjektet vil 

ligge i INTU). 

- Utvalget bes være oppmerksom på linken mellom utviklingsmidler elite og PVMT. 

24/3/12 Mandat og budsjett for 

anleggsutvalget 

Forbundsstyret vedtok det fremlagte forslag til mandat og budsjett for Anleggsutvalget 

som 

gjeldene for perioden 2012-2014. 

25/3/12 Mandat og budsjett for IMU 
Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslag til mandat og budsjett for 

Informasjons- og markedsføringsutvalget, med de endringer som kom frem under 

behandling av saken, som gjeldene for perioden 2012-2014. 

Endringer: 

-Ett punkt legges til kapittel 2. Virkeområdet og myndighet: 

- Utvalget skal bistå de øvrige utvalgene i sitt kommunikasjonsarbeid. 

26/3/12 Mandat og budsjett for INTU 
Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslag til mandat og budsjett for 

Internasjonalt utvalg som gjeldene for perioden 2012-2014. 

27/3/12 Mandat og budsjett for JU 
Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslag til mandat for Jubileumsutvalget 

som gjeldene for perioden 2012-2014 med følgende endringer: 

- De økonomiske rammer (kap7) tas bort fra jubileumsutvalgets mandat. Økonomi til de 

ulike jubileumsmarkeringer må ses i sammenheng med de andre utvalgenes budsjetter, 

og 

ta hensyn til NSIs totale budsjett. 

- To punkter legges til i kapittel 3. Virkeområde og myndighet: 

- Jubileumsutvalget skal arbeide med å utvikle det konseptuell rundt jubileumsfeiringen. 

- Jubileumsutvalget skal gi råd for jubileumsmarkering til de aktuelle utvalgene. 

- Legge til punkt i kapittel 5. Omfang og avgrensning: “Utvalgets markeds og 

kommunikasjonsareid skal være iht NSIs kommunikasjonsplattform”. 
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28/3/12 Ekstraordinært FISU GA 
Forbundsstyret vedtok mot en stemme at president representerer NSI med stemmerett og, 

at generalsekretær deltar under FISUs ekstraordinære generalforsamling i Kazan, 21.-

23. 

September. 

29/4/12 Regnskap pr. 30.06.12 
Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 30.06.12 til etterretning. 

30/4/12 Budsjettjusteringer KUU 
Forbundsstyret vedtok enstemmig at kr 20.000,- fra prosjekt 90310 overføres til prosjekt 

70050 for 2012, samt at kr 20.000,- i prosjekt 50102 overføres til samme prosjekt, 70050, 

for 2012. 

32/E1/12* Arrangementskontrakt for 

SL2012 & SL2013 

Forbundsstyret vedtok enstemmig arrangementskontrakt for SL2012 og SL2013 med de 

endringer som kom frem under behandling av saken. 

33/4/12 Høring for ny 

forvaltningsordning for post 3 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi AU fullmakt til å svare høring om ny 

forvaltningsordning for post 3 med følgende rammer: 

- NSI støtter grunnprinsipper for ny forvaltningsordning for post 3 

- NSI signaliserer samtidig nødvendigheten av å styrke fokuset på ungdom mellom 20-25 

år, og foreslår at deler av regjeringens jubileumsgave til NIF bør fordeles i 

idrettsorganisasjonen til dette formål. 

34/4/12 Tema for NSIs ledersamling 

2012 

Forbundsstyret vedtok enstemmig at tema for ledersamlingen 2012 skal være ”Fra idé til 

suksess”. 

35/4/12 Nominasjoner for EUSA 

komiteer 

Forbundsstyret vedtok med 6 mot 1 stemme å gi internasjonalt utvalg i oppgave å utlyse 

nominasjo-nen, intervjue og velge kandidat(er) til de komiteer NSI vil ha størst utbytte av 

å være representert i. Det vektlegges at eventuell kandidat skal være tydelig informert om 

målsetninger og forventninger ved vervet. FS vil kun yte økonomisk støtte til en kandidat. 

36/4/12 Sakspapirer FISU EX GA 
Forbundsstyret vedtok enstemmig at President skal legge NSI og norsk idretts verdier til 

grunn for sin stemmegivning under den ekstraordinære generalforsamlingen, med mål 

om at eventuelle end-ringer blir til det beste for norsk studentidrett. 

36/5/12* Regnskap pr. 31.08.12 
Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 31.08.2012 til etterretning. 

37/5/12 Klubbutviklingsstrategi 
Forbundsstyret vedtok enstemmig klubbutviklingsstrategien. 

38/5/12 Mentorprogrammet for kvinner 
Forbundsstyret vedtok enstemmig mentorprogrammet for kvinner. Programmet skal ha 

oppstart våren 2013. 

39/5/12 Mesterskapsbestemmelser 
Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende mesterskapsbestemmelser; SL bestemmelser, 
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SM bestemmelser, SC bestemmelser og Ikke-konkurrerende bestemmelser, med de 

endringer som ble gjort under behandling av saken. 

40/5/12 EUC 2015 – Opprettelse av 

søknadskomité for Student EM 

Vedtakssaken frafalt ihht diskusjonssak 13/5/12. 

41/5/12 My Newsdesk abonnement 2013 
FS vedtok enstemmig å ikke forlenge My Newsdesk abonnementet i 2013. 

42/6/12 Regnskap pr. 31.10.12 
Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 31.10.2012 til etterretning. 

43/6/12 SL jury – endringsforslag 

mesterskapsbestemmelsene 

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende endringer i punkt 1.7 SL-jury i NSIs mesters-

kapsbestemmelder for SL (endringene er understreket). 

NSI utnevner tre NSI representanter og en representant fra SL-styret til SL-jury. Denne 

skal behandle spørsmål ift startberettigelse, forhold som skjer utenfor idrettsarena, 

uønsket adferd og liknende. 

For hver idrett oppnevnes det en SM-jury, bestående av TAs ansvarlige for den aktuelle 

idretten, en representant fra deltakerne og en NSI-representant i SL-jury. SM juryen skal 

behandle spørsmål og protester angående gjennomføring av idretten og av 

idrettsspesifikk karakter. SM jury skal oppnevnes på lagledermøte. 

44/6/12 Reisestøtte SL2012 
Forbundsstyret vedtok å utbetale reisestøtte til SM/SC deltakere med 10% avkortning av 

opprinnelig støttesum. 

45/6/12 Reisefordelingsordningen 
Forbundsstyret vedtok enstemmig nye prinsipper for reisestøtteordningen: 

- Deltakere som reiser langt (har størst kostnad på reise) skal ha mest støtte. 

- NSI setter en årlig budsjettramme etter prinsipp om kr 50,- pr. deltaker til kassen, 

deltakerne betaler tilsvarende inn til ordningen inkludert i deltakeravgiften for det 

aktuelle mesterskapet. 

- Ordning skal være lett å forstå og enkel å kommunisere ved bruk av den norske banks 

hele valører. 

- Søknadsfrist på 14 dager. 

- Første mann til mølla-prinsippet ved fordeling. 

Det må i tillegg gjøres en utjevning mellom størrelse på SM/SC. 

Ordningen utarbeides av SMU, og må ferdigstilles innen 01.01.13. 

46/6/12 Mesterskapsbestemmelsene 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å endre betegnelsen IKS (ikke-konkurrerende aktivitet) 

til Friluftsliv. 

Forbundsstyret vedtok bestemmelsenes kapitler i bolker av fire og fire. Kapittel 1-32 ble 

enstemmig vedtatt. Kapittel 34-38 ble enstemmig vedtatt. 
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Forbundsstyret vedtok med 6 mot 1 stemme følgende tekst for kapittel 33: «Eventuelle 

protester i SM og SC skal bekjentgjøres umiddelbart, og leveres skriftlig til den oppnevnte 

juryen så snart som mulig, vedlagt et gebyr på kr. 250,-«. 

Votering ble også gjennomført for følgende endring i kapittel, som falt 4 mot 3 stemmer: 

«(…) og leveres skriftlig til den oppnevnte juryen innen 1 time etter at det angjeldene 

forholdet ble oppdaget og/eller etter den aktuelle øvelse/kamp er avsluttet (…)». 

Forbundsstyret vedtok mesterskapsbestemmelsene som helhet, med de endringer som 

referert. 

47/6/12 SM status idretter SL2013 
Forbundstyret vedtok enstemmig å tildele SL2013 SM status i innebandy og rugby. 

48/6/12 Tildelingskriterier Oppstarts- 

og utviklingsmidler 

Forbundsstyret vedtok de foreslåtte endringer, og justerer tildelingskriteriene som NSIs 

nye retningslinjer for oppstarts- og utviklingsmidler. 

49/6/12 Høring om høydehus 
Forbundsstyret vedtok enstemmig at saksbehandler formulerer et høringssvar med 

utgangspunkt i sakspapirene og de argumenter som kom frem under behandlingen av 

saken: 

NSI åpner for at høydehusforbudet kan debatteres på Idrettstinget 2015. 

1.) Premisser for behandling av saken må være kunnskap 

a.) Uavhengige forskningsmiljøer må engasjeres i videre utredning av saken. 

b.) Etiske retningslinjer for forskning, skal også gjelde i toppidrettsforskning. 

c.) Et bredt spekter av relevante fagmiljøer må involveres i arbeidet; medisin, 

idrettsfysiologi, idrettspsykologi og etikk 

2.) NSI mener etiske debatter bør behandles av Idrettstinget. NSI mener debatt om 

høydehus blant annet er en etisk debatt. 

50/6/12 Markedsplanutvikling 
Saken ble utsatt 

51/6/12 Valg av leder og nestleder i 

SMU 

Forbundsstyret vedtok enstemmig Sjur Øyen som ny leder, og Karl Olav Haaland som 

nestleder i SMU. 

52/6/12 Dato for Nettverkssamlingen 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å fastsette dato for Nettverkssamling 2013 til 8.-10. 

mars 2013. 

53/6/12 Dato for styremøter 2013 
Forbundsstyret vedtok enstemmig at de fastsatte datoer med tilhørende steder for 

forbundsstyretmøter 2013 slik det er presentert i vedlegg, med unntak av at styremøte 

2/13 gjennomføres 14. og 17. mars. Forbundsstyret gir Arbeidsutvalget myndighet til å 

bestemme sted for forbundsstyremøter 4 og 5. 
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