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NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND 

Protokoll for styrevedtak i 2011 

 

 

 

Sak nr. Navn på sak Vedtak 

1/1/11 Rapport SL2010 Forbundsstyret vedtok enstemmig å be administrasjonen utbetale arrangørstøtte til NTNUI basert på vedtak 

gjort i sak 21/4/09, avsetning gjort i sak 36/7/10 og mottatt 

arrangørrapporter. Det utbetales kun støtte for de idrettene det er mottatt rapport fra. 

2/1/11 Bergen Challenge Forbundsstyret vedtok enstemmig å tildele NHHI SM i Futsal, Lacrosse, Curling, Basket, Volleyball, 

Innebandy, Softball, Rugby, Tennis, Klatring, Fekting, Badminton, Motbakkeløp og Bordtennis. 

Mesterskapene skal arrangeres i Bergen i tidsrommet 12. – 16. Oktober 2011. 

- Bestemmelser for Norske Studentmesterskap vil ligge til grunn for arrangementet, med følgende 

tilleggsbetingelser: 

- Øvre grense for deltakeravgift settes til kr 750,- med overnatting og kr 450,- uten overnatting. 

- Idretter som utlyses som SM, men som ikke oppnår SM status, støttes med kr 8.000,- dersom utøvere fra 

minst to norske studentidrettslag og minst 10 deltakere deltar i idretten. 

- Idretter som ikke utlyses som SM støttes med kr 8.000,- dersom utøvere fra minst to norske studentidrettslag 

og minst 10 deltakere deltar i idretten. 

- Idretter hvor det allerede er avholdt SM i 2011 vil ikke være støtteberettiget. 

- Navnet på arrangementet må være Studentlekene Bergen Challenge 2011 eller SL Bergen Challenge 2011. 

- Vi forbeholder oss retten til å justere de generelle bestemmelsene for reisestøtte for SM, og eventuelle 

endringer vil bli vedtatt mars 2011. 

- NHHI står økonomisk ansvarlig for arrangementet, og NSI påtar seg ikke ansvar for eventuelt underskudd 

eller merkostnader ved arrangementet. 

- NSI må ha en endelig oversikt for hvilke idretter og aktiviteter NHHI inkluderer i arrangementet og søker 

støtte til innen 1. mars 2011. 

- Studentidrett.no logo skal inkluderes på alt informasjons- og profileringsmateriell for arrangementet. NSI vil 

dekke eventuelle merkostnader for trykk på t-skjorter. Denne 

kostnaden må avklares med NSI. 

- NSI forbeholder seg retten til å profilere våre samarbeids- partnere på arrangementet. 

- Partene må på bakgrunn av de overnevnte punkter underskrive en Arrangørkontrakt som utarbeides av NSI 

innen utgangen av mars 2011. 
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3/1/11 Midler til møter i 

utvalg 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å sette av inntil 15.000,- til møtevirksomhet i utvalgene. 

 

Midlene skal gjøre det mulig for utvalgene å avholde et møte der alle er samlet på samme sted og hentes fra 

post 90110 Styrearbeid. Midlene skal dekke nødvendig reise og 

oppholdskostnader for utvalgsmedlemmene. Samme retningslinjer gjelder som for styremøter, og utvalgsleder 

har ansvar for at kostnadene holdes på et lavt nivå. 

4/1/11 Revidert budsjett 

2011 

Forbundsstyret vedtok enstemmig vedlagt budsjett som revidert budsjett for 2011. 

5/1/11 Dato for 

Ledersamling og 

aktivitetskurs 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å fastsette dato for aktivitetskurset til 16. – 18. september, og dato for 

Ledersamlingen til 28. – 30. oktober. 

6/1/11 Nettverkssamling Forbundsstyret vedtok å avholde nettverkssamling 11.-13. mars med følgende hovedtema: Klubben i sentrum. 

 

Lillehammerstudentene IL får frist innen tirsdag 25.01 til å finne ut om de kan arrangere 

Nettverkssamling 11.-13. mars, hvis ikke gjennomføres Nettverkssamlingen i Oslo med NSI 

som TA. 

1/E1/11 Ekstraordinært 

Forbundsting 
Forbundstyret vedtok enstemmig å innkalle medlemslagene til ekstraordinært Forbundsting søndag 13. mars 

kl 10.00. Eneste sak til behandling er supplering av et styremedlem, samt et varamedlem til Forbundsstyret. 

 

7/2/11 Regnskap pr. 

31.12.2010 

Forbundsstyret vedtok regnskapsrapport pr. 31.12.2010 til etterretning. 

8/2/11 Revidert budsjett 

2011 

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende endringer i budsjett for 2011: 50010 Studentmesterskap økes med 

kr 501.000,- 

50050 Sommeruniversiaden økes med kr 50.000,- 

50030 Student-EM økes med kr 58.000,- 

90240 Informasjonsmateriell økes med kr 60.000,-  

 

Med de foreslåtte endringene vil budsjettunderskuddet for 2011 øke med kr 669.000,- 

9/2/11 Reisestøtte SM Forbundsstyret vedtok enstemmig å endre pkt a i reisestøtten til: a) Ved reise med fly, tog eller buss 

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

- Normalpris NSI dekker 40 % av billettprisen 

Utgiftene må dokumenteres med originale billetter! 
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10/2/11 Søknad om dekking 

av underskudd på SL 

2010 

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende: 

 

Forbundsstyret synes det er positivt at medlemslagene ønsker å satse og arrangere store 

studentidrettsarrangementer. SL2010 var det største studentidrettsarrangementet i nyere tid. Dette har vært en 

læreprosess for alle involverte parter, og har styrket arrangementskompetansen i norsk studentidrett. 

Forbundsstyret har også tatt signaler gitt på Forbundstinget 2010 med i vurderingen. På bakgrunn av dette 

beslutter forbundsstyret å dekke 50% av underskuddet. Avrundet beregnes dette til kr 103.000,-. 

 

11/2/11 Søknad SM og 

aktivitetsstøtte BC 

Forbundsstyret vedtok enstemmig at BC tildeles SM i følgende idretter: Karate, Golf, Rulleski og Orientering. 

Disse kommer i tillegg til de 14 idretter som ble tildelt i sak 2/1/11, og på samme betingelser.  

 

BC tildeles kr 8.000,- aktivitetsstøtte for gjennomføring av halvmaraton og Paintball dersom minimum 10 

deltakere fra minimum 2 norske studentidrettslag deltar. Regler for startberettigelse er samme som for SM.  

 

BC tildeles støtte til spesialkompetanse til å dekke: 

1) Ekstrautgifter til leie av dommere til kamper utover finalekampene for Futsal, Basketball, Volleyball, 

Innebandy, Rugby, Tennis, Fekting og Karate.  

2) Utgifter til kursing av eller innleie av teknisk ansvarlige / kampledere for Lacrosse, Curling, Softball og 

Klatring. 

3) Utgifter til kvalifisert personell for å legge løyper i Orientering. 

4) Utgifter til kvalifisert medisinsk personell for Rulleski.  

 

For all støtte til spesialkompetanse tildeles det støtte etter faktiske og dokumenterte utgifter, maksimalt kr 

3.000,- for hver idrett. Der utgiftene er til innleie av personer må disse inneha relevant kompetanse som er 

høyere enn det NHHI selv innehar.   

 

Alle deltakere i idretter som får arrangementstøtte er berettiget til å søke og motta reisefordelingstøtte.  

 

Det tildeles ikke SM i EL-innebandy. Dette gjennomføres som eget arrangement og finansieres over 

øremerkede midler for bevegelseshemmede.  

12/3/11 Årsregnskap og 

årsberetning 2010 

Forbundsstyret vedtok enstemmig NSIs årsregnskap 2010 og styrets årsberetning for 2010. 

2/E1/11 Idrettstinget Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi NSIs representant til Idrettstinget mandat til å uttale seg på forbundets 

vegne på bakgrunn av de signalene Forbundsstyret ga under møtet. 
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13/3/11 Regnskap pr. 

30.04.2011 

Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 30.04.2011 til etterretning. 

14/3/11 Revidert budsjett 

2011 

Forbundsstyret vedtok enstemmig de foreslåtte endringene i budsjett for 2011.  

Med tillegg om at overskudd fra 70030 Nettverkssamling kr 60.000,- flyttes til reisefordeling ved 70010 

Ledersamling og 70020 Aktivitetskurs. 

15/3/11 Revidert budsjett for 

utvalg 

Forbundsstyret vedtok enstemmig revidert budsjett for SM-utvalget, IMU (med endring at detaljbudsjettene for 

hvert prosjekt skal bort), KU (med endring at 60.000,- fra prosjekt 70030 Nettverkssamling føres med 20.000,- 

til 70020 Aktivitetskurs og 40.000,- til 70010 Ledersamling) og Internasjonalt utvalg.  

16/3/11 Medlemmer og 

sammensetning Ku 

og KUU 

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende sammensetning av KU og KUU. 

 

KU: 

Leder: Sjur Øyen 

Nestleder: Maria Rubach 

Medlemmer: Emir Memovic, Mats Kristoffersen 

 

KUU: 

Leder: Thor André Søyland 

Nestleder: Karina Sævareid 

Medlemmer: Geir André Dalhus, Mats Kristoffersen 

17/3/11 Årsrapport 2010 Forbundsstyret vedtar det fremlagte forslag som NSIs årsrapport 2010 med de endringer som fremkom på 

møtet. 

18/3/11 Spesifisering støtte 

SEM 

Forbundsstyret vedtok 4 mot 2 stemmer å endre kriterier for tildeling av støtte til deltakelse på SEM til:  

1) Kun regjerende Norsk Studentmester ved General entry i den enkelte idrett er berettiget støtte*. 

2) Maks. støttebeløp er kr 2.000,- pp 

3) Støtte tildeles fortløpende 

4) Det er kun utøvere, samt en støttefunksjon og/eller dommer, som er støtteberettiget 

 

*gjelder kun denne støtteordningen. Det vil fremdeles være mulig for andre lag å søke støtte gjennom UME 

dersom de holder et høyt idrettslig nivå. 

19/3/11 Tema for 

Ledersamling 2011 

Forbundsstyret vedtok enstemmig ”Ledelse i praksis” som tema for årets Ledersamling 2011. 

 

20/3/11 Dato styremøte 4/11 Saken utsettes. Følges opp av AU. 
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21/3/11 Spesifisering av 

reisefordeling i SM 

bestemmelsene 

Forbundsstyret vedtok 4 mot 2 stemmer å endre punkt 1.9.2 b i SM-bestemmelsene til følgende: b) Ved reise 

med bil dekkes 50% av statens satser. 

 

(pr. 04.06.11 tilsvarer dette: Ved reise med egen bil kan det søkes om kr 1,80 pr km med et passasjertillegg på 

kr 0,45 per km og passasjer).  

 

22/4/11 Regnskap pr. 

31.07.2011 

Forbundsstyret tar regnskapsrapport pr. 31.07.2011 til etterretning. GS har ansvar for å gjøre de nevnte 

endringer mellom prosjektpostene i regnskapsrapport. 

 

23/4/11 NSI 

Personalhåndbok 

Forbundsstyret vedtok det fremlagte dokument, med de endringer som kom frem under behandlingen under 

saken, som NSI personalhåndbok. 

 

24/4/11 NSIs kommunika- 

sjonsplattform 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å utsette saken. 

 

25/4/11 Jubileumsbok Forbundsstyret vedtok enstemmig å realisere NSI jubileumsbok, hvor IMU er prosjektgruppe. 

 

Prosjektgruppens hovedoppgaver er å: 

- Supplere referansegruppen med inntil 2 personer i/utenfor styret i NSI 

- Kartlegge tekst og bildemateriell  

- Engasjere tekstforfatter, utforme tekster, samt sikre design og trykk 

Forbundsstyret skal være referansegruppe for prosjektet. 

 

IMU legger frem forslag til utfyllende arbeidsplan og budsjett for Forbundsstyret på møte 5-2011. 

Budsjettramme er satt til 80.000,-.  

 

Finansieringen skal gjøres med 30.000,- utildelte midler jmf. Vedtakssak 14/3/11, samt med 50.000,- frå IMUs 

utvalgsbudsjett for 2011. 

 

 

26/4/11 Retningslinjer for 

oppstarts- og 

utviklingsmidler 

Forbundsstyret vedtok enstemmig de fremlagte retningslinjer for tildeling av oppstarts- og utviklingsmidler. 
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27/4/11 Felles bestemmelser 

for utvalg 

Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslaget til fellesbestemmelser for utvalg, med endring i punkt 

3 under ”Budsjett og møter”; ”Utvalget kan ikke gjennomføre forandringer i mandatbeskrivelse eller vedtatt 

budsjett, uten godkjenning fra styret”.  

 

28/4/11 Revidert mandat og 

budsjett for SM 

utvalget 

Forbundsstyret vedtok enstemmig det foreslåtte dokument til SM utvalgets mandat og budsjett. 

 

29/4/11 Revidert mandat og 

budsjett for 

konferanseutvalget 

Forbundsstyret vedtok enstemmig det foreslåtte dokument til konferanseutvalgets mandat og budsjett, med 

endring I innledning på 2. Virkeområde og myndighet; Utvalget skal finne aktuelle arrangører, behandle og 

vurdere søknader og tildele konferanser og kurs”. 

 

Endring I første kulepunkt under “Virkeområde og myndighet”: Utarbeide forslag til tema og program for 

konferanser til godkjenning av styret”. 

 

30/4/11 Revidert mandat og 

budsjett for IMU 

Forbundsstyret vedtok enstemmig det foreslåtte dokument til Informasjons- og markedsføringsutvalgets 

mandat og budsjett. 

 

31/4/11 Revidert mandat og 

budsjett for IU 

Forbundsstyret vedtok enstemmig det foreslåtte dokument til Internasjonalt utvalgs mandat og budsjett. 

 

32/4/11 Revidert mandat og 

budsjett for KUU 

Forbundsstyret vedtok enstemmig det foreslåtte dokument til Klubbutviklingsutvalgets mandat og budsjett. 

 

33/4/11 Opprettelse av 

arbeidsgruppe for 

revidering av 

strategidokumentet 

Forbundsstyret oppretter arbeidsgruppe for revidering av NSIs startegidokument med de foreslåtte 

medlemmer. Arbeidsgruppen velger selv leder for revideringsarbeidet. 

 

34/4/11 Økonomisk garanti 

BC2011 

Forbundsstyret utsetter saken, for å få mer informasjon om vilkår i den aktuelle leieavtalen, samt en mer 

generell status for arrangementet generelt og økonomiske forhold spesielt.  

35/4/11 Tid og sted for NSI 

Forbundsting 2012 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å legge Forbundstinget 2012 til helgen 9. – 11. mars og tildeler NTNUI 

ansvar for den tekniske gjennomføringen innenfor rammen av kr 110.000,-Konferanseutvalget tildeles 

oppgaven for oppfølging av planlegging og gjennomføring av arrangementet.  
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3/E3/11 Økonomisk garanti 

BC2011 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi BC2011 en økonomisk garanti for halleie på maksimalt kr 70.000,- Det 

poengteres at dette anses som et særtilfelle og ikke vil være praksis for liknende fremtidige arrangementer.  

* Det poengteres også at garantien kun gjelder utgifter til halleie, og ikke er å anse som en form for 

underskuddsgaranti. 

36/5/11* Regnskap pr. 

30.10.2011 

Forbundsstyret tar regnskapsrapport pr. 30.10.2011 til etterretning. 

 

37/5/11 Budsjettrammer 

UUM 2012-2013 

Forbundsstyret vedtar følgende budsjettrammer for UUM prosjekter i perioden 2012-2013, og gir det 

internasjonale utvalget mandate til å starte forhandlinger om samarbeid med NRF, NVBF og NCF. Styret skal 

holdes orientert før endelig kontrakt signeres. 

 

 2012 2013 

Student-EM 200.000 200.000 

Utviklingsmidler Elite 50.000 50.000 

På vei mot toppen 250.000 250.000 

Totalt 500.000 500.000 
 

38/5/11 Fordeling av 

oppstarts- og 

utviklingsmidler 

FS vedtok enstemmig at oppstart- og utviklingsmidler slås sammen til en felles budsjettpost. Det skal fortsatt 

rapporteres som to forskjellige støtteordninger. Fordelingen av støtte skal være slik at hver av de to 

støtteordningene skal ha minimum 25% av den totale budsjettrammen.    

 

39/5/11 Utviklingsmidler 

elite 

Forbudsstyret vedtok enstemmig å tildele NTNUI kr 64.000,- til utdanningsprosjekt i samarbeid med 

Olympiatoppen Midt-Norge og NTNU. Kr 50.000,- trekkes fra prosjekt 70060 utviklingsmidler elite. Kr 14.000 

trekkes fra prosjekt 70050 utviklingsmidler. 

 

40/5/11 Personalsak Den fremlagte avtalen ble godkjent. Avtalen er undratt offentligheten.  

 

41/5/11 Nominasjon EUSA 

EC 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å nominere Karl Olav Haaland som kandidat til styremedlem i EUSA EC. 

 

 

42/5/11 Arrangements- 

rapport SL2011 

Forbundsstyret godkjente med 7 stemmer for og en avholdende, rapporten for SL 2011 og ber 

administrasjonen utbetale dommerstøtte og arrangementstøtte etter vedtak om tildeling gjort av Forbundsstyret 

og gjeldende SM bestemmelser.  
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43/5/11 Intensjonssøknader 

SL 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å holde fast ved punktet i handlingsplanen om at det skal arrangeres SL i 

2013 og mener dette bør være et arrangement med inntil 2000 deltakere. Forbundsstyret utlyser med dette rett 

til å søke SL2013 med frist 15. januar 2012.  

 

Forbundsstyret utlyser med dette rett til å arrangere studentmesterskap og SL i 2012. Eventuell søknad for SL 

2012 anbefales å være et arrangement med inntil 1000 deltakere. Søknadsfrist er satt til 15. januar 2012.  

 

44/5/11 Universitets EM i 

Norge 

Forbundsstyret vedtok med 4 stemmer for, 2 mot og med 1 avholdene, at styret er innstilt på å få til et 

Universitets EM i Norge i 2013 dersom et av medlemslagene våre ønsker å arrangere dette sammen med 

forbundet. Internasjonalt utvalg bes derfor om å jobbe videre med potensielle lag med mål å få utarbeidet 

forslag til en søknad for enten lacrosse eller innebandy. De økonomiske rammene og endelig vedtak om å 

fremme en søknad må vedtas på første styremøte i 2012.   

 

 

*Saksnummerering i referat for styremøte 5/11 var satt 35/5/11-43/5/11, nummerering skulle startet på 36/5/11, og er derfor rettet i dette dokumentet. 


