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NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND 

Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2016  

 

 

 

Sak nr. Saksnavn Vedtak 

1/1/16 Regnskap pr. 31.12.15 
Forbundsstyret tok regnskapsrapport 31.12.2015 til etterretning. 

2/1/16 Endringer i SL- og SC-støtte 
FS vedtok enstemmig de foreslåtte endringer i støttesatser for SL og SC*.  

*Ny SL støtte kr 30.000,- og ny maks støtte for SC kr 17.500,- (Økningen på kr 5.000,- legges 

til muligheten til å søke ekstrastøtte til SC-arrangementene) 

3/1/16 Mentorprogram for kvinner 

2017 

Forbundsstyret vedtok enstemmig at NSIs Mentorprogram for kvinner videreføres i 2017, 

men det bør vurderes om det skal åpnes for begge kjønn.  

Gjennomføringen av prosjektet skal baseres på prosjektbeskrivelse utarbeidet i november 

2015. Forbundsstyret som velges på forbundstinget i mars 2016 står fritt til å utarbeide 

konkrete planer for gjennomføringen av prosjektet og til å tilpasse antall deltagere i 

prosjektet. Rammene for gjennomføring av prosjektet må sees i forhold til de økonomiske 

rammene som blir vedtatt på forbundstinget i 2016 eller de til enhver tid tilgjengelige 

økonomiske ressursene. 

4/1/16 Budsjett 2016-2018 
FS vedtok enstemmig innstilling til budsjett for 2016-2018 med de endringer som fremkom 

på møtet*.  

*Budsjett for 2016-2018 ligger vedlagt. GS skal vurdere om ansattressurs pr. satsingsområde 

skal tas ut av «Administrasjon» og legges under det respektive satsingsområdet hvor den 

ansatte har sine oppgaver. Fotnote i budsjett kan være at post 3 tilskudd er «risikoregulert», da 

FS ikke budsjetterer med full uttelling i ordningen. 

5/1/16 Forslag til endring av statutter 

for SM og SL 

FS vedtok 5 mot 1 stemme* å fremme forslag til FT om å gjøre følgende endring i §2 

«Startberettigelse i SC og SM» andre ledd, i Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i 

regi av Norges Studentidrettsforbund;  

Hvis et lag ikke kan stille med maksimalt antall deltakere i lagidretter etter første ledd, kan 

laget kompletteres med egne medlemmer som ikke er studenter. Andelen utøvere som nevnt i 

annet ledd, kan ikke overstige 25 % av det antall utøvere som utgjør et lag pr klasse i den 

aktuelle lagidretten i SM. I SC kan ikke denne andelen overstige 50%. I Individuelle idretter 

med lagkonkurranse, der lag består av minimum tre utøvere, kan en (1) ikke-student som er 

medlem i laget delta. 4  
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* LKB var ikke tilstede under voteringen. 

1/1E/16 Studentleker 2017 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å tildele NTNUI Studentlekene vår 2017, med de idretter som 

er inkludert i søknaden.  

Tildeling skjer på følgende betingelser:  

- Hver idrett må møte våre minstekrav til kapasitet (satt i tekniske instrukser).  

- NSI må ha informasjon om faktisk kapasitet pr. idrett før påmeldingen åpner og senest innen 

utgangen av september 2016.  

- Tildeling skjer på betingelse av at det er tilstrekkelig beredskap som Førstehjelpsansvarlig på 

hver idrettsarena samt tilstrekkelig med løypevaker på langrenn.  

Ettersøknader om ytterligere idretter vil bli behandlet av FS eller delegert myndighet. 

6/2/16 Tingsak 4: NSIs 

Forbundsrapport 2014-2015 

Forbundsstyret tok til etterretning at GS sluttfører forbundsrapporten for 2014-2015. 

7/2/16 Tingsak 6: FS beretning 2015 

og årsregnskap 2015 

Forbundsstyret vedtok enstemmig den fremlagte beretningen for 2015 som forbundets 

økonomiske årsberetning for 2015, samt årsregnskap for 2015 og legger dette frem for 

Forbundstinget i 2016. 

8/2/16 Tingsak 7a: Ny lov for NSI 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å foreslå ny lov for Norges Studentidrettsforbund på 

forbundstinget 2016.  

*Lovutvalget bes vurdere å ta bort siste setning i §4 (3); «Forbundsstyret bestemmer hvilke 

læresteder som gir grunnlag for medlemskap i NSI» og §20 (4-6), dersom disse ledd dekkes 

andre steder i loven. 

9/2/16 Tingsak 7b: NSIs strategi 

2016-2018 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å legge frem den vedlagte strategi, med de endringer som 

kom frem på møte 2/16*, for perioden 2016-2018 for NSIs forbundsting 2016.  

*Flytte første punkt funksjonshemmede til rekruttering. 

10/2/16 Tingsak 7c: Endringer i 

Statutter for mesterskap og 

idrettsarrangement i regi av 

Norges Studentidrettsforbund 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å legge frem endringer i §2 i Statutter for mesterskap og 

idrettsarrangement i regi av Norges Studentidrettsforbund på forbundstinget, med den 

foreslåtte begrunnelse. 

11/2/16 Tingsak 7d: Endringer i 

Statutter for utmerkelsestegn 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å foreslå nye statutter for utmerkelsestegn på 

forbundstinget. 

12/2/16 Tingsak 8: Tilsette 

statsautorisert revisor til å 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å foreslå følgende vedtak til tingsak «Tilsette 

statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og fastsette dennes honorar»; 

«Forbundstinget ber Forbundsstyret videreføre samarbeidet med BDO og gi fullmakt til å 
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revidere regnskapet og 

fastsette dennes honorar. 

godkjenne revisonshonorar.» 

13/2/16 Tingsak 9: Fastsette 

kontingent 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å foreslå følgende vedtakstekst til tingsak «Fastsette 

kontingent»: ”Forbundstinget fastsetter klubbkontingent etter antall medlemmer i klubben 

til følgende satser:” 

 

Medlemmer  Kontingent 2016  Kontingent 2017  Kontingent 2018  

0 – 199  300,-  300,-  300,-  

200 – 799  600,-  600,-  600,-  

800 – 1499  1 200,-  1 200,-  1 200,-  

1500   2 400,-  2 400,-  2 400,-  
 

14/2/16 Tingsak 10: Vedta budsjett for 

perioden 

Forbundsstyret vedtok enstemmig det foreslåtte budsjett for perioden 2016-2018, med de 

endringer som kom frem under behandling av saken, og som legges frem på forbundstinget. 

15/2/16 Tingsak 11: Valgkomite for 

2016-2018 

Forbundsstyret vedtok enstemmig* å legge frem denne innstilling til valgkomite for perioden 

2016-2018:  

* Haakon Utby og Louise K. Backe meldte seg inhabile i saken. Jørgen Sollund deltok under 

saken på telefon. 

 

Leder: Haakon Utby, NTNUI  

Medlem: Louise K. Backe, TSI  

Medlem: Hilje Stormo, TSI  

Varamedlem: Yngvild L. Sudmann, UiSI 

16/2/16 Tingsak 12: Bestemme sted for 

NSIs FT 2018 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å foreslå følgende vedtak for forbundstinget i tingsak 12: 

«Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til å fastsette sted for neste forbundsting i 

2018». 

17/3/16 Regnskapsrapport pr. 

29.02.2016 

Forbundsstyret tok regnskapsrapport 29.02.2016 til etterretning. 

18/3/16 Styrets arbeidsform 2016-2018 
FS vedtok enstemmig å videreføre å organisere sitt arbeid i utvalg.  

FS oppnevner følgende utvalg:  

Utvalg for rammebetingelser: Jørgen Sundt (leder), Jens Sveen Frogner  

Utvalg for rekruttering: Marianne Kolbeinsvik (leder), Jørgen Sundt  

Utvalg for mesterskap: Jens Sveen Frogner (leder), Jørgen Jøsok  

Utvalg for ungt lederskap: Jørgen Sollund (leder), Nora S. Vangsnes  
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Utvalget skal til neste styremøte utarbeide forslag til handlingsplan, utarbeide mandat på 

bakgrunn av fellesbestemmelser for utvalg, samt vurdere andre eksterne medlemmer til 

utvalget. Dette presenteres på styremøte 4/16.  

* Adrian inkluderes i utvalget(ene) han måtte ønske å være medlem i. 

19/3/16 Støtteordning International 

Day of Uni.sport 

Kriterier for støtte til gjennomføring av den internasjonale studentidrettsdagen:  

 Arrangementet skal være åpent for alle.  

 Arrangementet skal synliggjøre studentidrettslaget(ene) på det respektive studiested. 

Arrangementet skal være et fellesarrangement for hele klubben, eller et samarbeidsprosjekt 

mellom flere klubber.  

 Rapportering: Det skal leveres en kort erfaringsrapport med regnskap hvor det gis 

tilbakemelding på resultatet av arrangementet. Rapporten må levers senest to uker etter 

avsluttet prosjekt og må være undertegnet av ansvarlig for prosjektet. Dersom rapport ikke 

foreligger eller tilfredsstiller kriteriene kan pengene kreves tilbake.  

 

FS vedtok enstemmig de overstående kriterier for støtteordning i forbindelse med 

International Day of University Sports.  

Forbundsstyret setter av kr 50 000 som lagene kan søke på for å feire dagen. NSI kan 

innvilge inntil kr 10 000 per arrangement. Hvis flere klubber går sammen om et 

arrangement kan vi vurdere å bevilge mer enn den fastsatte grensen. 

20/3/16 Godkjenne Trener 1 i dans 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi GS fullmakt til å godkjenne trener 1 dans, som «NSI 

godkjent utdanning i dans». 

21/3/16 Ansettelseskontrakt GS 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi AU fullmakt til å gjennomføre forhandlinger og 

signere ny ansettelseskontrakt med GS. Forbundsstyret legger til grunn at budsjett vedtatt av 

Forbundstinget gir et tak for administrative kostnader og forhandlingene skal således ikke 

legge føringer på NSI som overskrider disse rammer.  

AU legger til grunn momenter fremkommet i denne sak ved utformingen av ny kontrakt for 

GS, og før kontrakt signeres skal forbundsstyret få innsyn i kontraktsendring. 

22/3/16 Datoer for styremøter i 

2016/17 

FS vedtok enstemmig følgende datoer for styremøter i 2016/17:  

Styremøte 4/16: 19. – 21. august (Kristiansand) – Jørgen Sollund kan ikke fredag.  

Styremøte 5/16: Onsdag 5. oktober (Gardermoen - ettermiddagsmøte)  

Styremøte 6/16: 2. – 4. desember  

Styremøte 1/17: Onsdag 25. januar (skype) 

23/4/16 Rekneskap pr. 30.06.2016 
Forbundsstyret tok regnskapsrapport 30.06.2016 til etterretning. 
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24/4/16 Mandat og handlingsplan for 

rekrutteringsutvalget 

Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslag til mandat og handlingsplan for 

rekrutteringsutvalget som gjeldene for perioden 2016-2018. 

25/4/16 Mandat og handlingsplan for 

Utvalget for ungt lederskap 

Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslag til handlingsplan for utvalget for 

ungt lederskap som gjeldene for perioden 2016-2018. 

26/4/16 Mandat og handlingsplan for 

utvalget for studentidrettens 

rammebetingelser 

Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslag til mandat og handlingsplan for 

utvalget for studentidrettens rammebetingelser som gjeldene for perioden 2016-2018. 

27/4/16 Utval for internasjonalt 

mesterskap 

FS vedtok enstemmig at UNM og UUL har ansvar for å foreslå NSIs målsettinger for 

internasjonalt mesterskap i Norge. Utvalgene skal vurdere formål for et slikt arrangement 

(UUL), og vurdere spørsmål knyttet det sportslige (herunder undersøke de praktiske rammer 

for internasjonale arrangement) (UNM). Status skal legges frem for FS på styremøte 5/16. 

28/4/16 Personalsak 
Saken er undratt offentlighet. 

29/5/16 Reisestøtte for Finnmark 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi idrettskonsulent fullmakt til å inkludere medlemslag 

fra Finnmark i reisestøtteordningen ved å oppdatere reisestøttematrisen slik at disse 

behandles etter samme prinsipper som våre resterende medlemslag, samt øke maksbeløp om 

nødvendig. 

30/5/16 Mandat og handlingsplan for 

Mesterskapsutvalget 

Forbundsstyret vedtok enstemmig mandat og handlingsplan for UNM. Endringer i 

mesterskapsbestemmelsene skal ha påfølgende redegjørelse for styret. 

31/6/16 Rekneskap pr. 31.10.16 
Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 31.10.2016 til etterretning. 

32/6/16 Dato for Nettverkssamling og 

styremøter i 2017 

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende datoer for styremøter og nettverkssamling første 

halvår av 2017:  

Styremøte 1/17: 21. januar, Oslo  

Nettverkssamling 24.-26. mars  

Styremøte 2717: 21.-23. april, Lillehammer  

Styremøte 3/17: 16.-18. juni 

33/6/16 SL 2017 i Sogndal 
Forbundsstyret er positive til å tildele SL2017 til Studentspretten. UNM delegeres ansvar for 

å gjøre endelig tildeling; innvilge hvilke idretter som får SM/SC og FA status, og etterspør 

eventuelle mangler ved søknaden. Vedtaket var enstemmig. 
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34/6/16 Klage Studentlekene Bergen 

Challenge 2016 

Forbundsstyret diskuterte saken og de ulike forhold redegjort i sakspapirene.  

Forbundsstyret voterte over; «Det skal betales ut erstatning til deltakerne fra KSI». Forslaget 

falt med 1 stemme for, 4 mot, og med en avholdende. Marianne Kolbeinsvik erklærte seg 

inhabil i saken.  

Videre prosess;  

- KSI skal få et brev fra forbundet med beklagelse for det som skjedde, og med informasjon 

om styrets behandling av saken.  

- Arrangøren skal informeres om klagen og de forhold NSI ser som klandreverdige (Dette 

skrives i forbundets SL-rapport). Først og fremst at a) arrangør må gjøres oppmerksomme på 

at de må følge forbundets mesterskapsbestemmelser og ikke egne erfaringsbøker fra tidligere 

mesterskap, b) at kampoppsett for idretter må komme tidlig nok til at NSI kan kvalitetssikre 

at mesterskapsbestemmelsene følges. Mesterskapsbestemmelsene sikrer, i dette tilfellet, 

kvaliteten på deltakeropplevelsen, ved å sikre at et deltakende lag sikres å spille flere kamper 

over flere dager.  

- Utvalget vurderer hvorvidt mesterskapsbestemmelsene må styrkes, eller om ny praksis må 

innarbeides. Eksempelvis må det tydeliggjøres a) om og hvordan eventuelt oppdaterte 

mesterskapsbestemmelser skal gjelde for arrangører som  

5  
 

 
allerede er i planleggingsfase for sitt arrangement, b) hvorvidt mesterskapsbestemmelsene er 

et dokument både for arrangør og deltaker, og c) hvorvidt vi bør utvikle noen rutiner som 

sier noe om behandling av saken, dersom det kommer inn klager knyttet deltakelse på våre 

arrangement og eventuelle erstatninger.  

 


