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NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND 

Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2015  

 

 

 

Sak nr. Saksnavn Vedtak 

1/1/15 Regnskap pr. 31.10.14 
Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 31.10.2014 til etterretning. 

2/1/15 Budsjett 2015 
Forbundsstyret vedtok det foreslåtte budsjett som NSIs budsjett for 2015. 

Nytt rekrutteringsprosjekt føres under hovedkategori «Aktivitet». 

3/1/15 Nordisk Studentmesterskap i 

Beach-volleyball 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi OLL tilslutning til arrangementet og at dette promoteres mot våre 

medlemslag på linje med andre mesterskap. Dersom offisielle NSM skal reetableres må de nordiske 

studentidrettsforbund (tilsluttet NAIF) etablere felles retningslinjer for NSM. 

4/1/15 Sted for Nettverkssamling 

2015 

Forbundsstyret vedtok enstemmig at Nettverkssamlingen 2015 arrangeres i Oslo, hvor NSI selv skal stå 

som arrangør. 

5/1/15*(a) Rapport SL14 og tildeling av 

grunnstøtte 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi UNM fullmakt til å godkjenne rapporten fra SL14 når oppdatert 

rapport med spesifisert regnskap foreligger. 

5/2/15*(b) Regnskap pr. 31.12.14 
Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 31.12.2014 til etterretning. 

6/2/15 Forbundsstyrets årsberetning 

2014 

Forbundsstyret vedtar den fremlagte beretningen for 2014 som forbundets økonomiske årsberetning for 

2014 og legger denne frem for Forbundstinget i 2016. 

7/2/15 Friluftslivsarrangement 2015 
FS vedtar å gi UNM fullmakt til å tildele to FA i 2015, samt å øke den økonomiske budsjettramme for 

aktivitetsprosjekt 50025 Friluftsliv til kr 60.000,- Hvorav kr 30.000 er tiltenkt lokale friluftslivstiltak og 

30.000 er tiltenkt gjennomføring av 2 FA i 2015. 

8/2/15 Støtte Nordisk mesterskap i 

Beach-volleyball 

FS mener at et eventuelt NSM i fremtiden bør være et breddearrangement. UNM delegeres ansvar for å 

finne mer informasjon om Beachvolleyarrangementet i Finland, og vurdere om det er hensiktsmessig for 

NSI å sende deltakerlag. Eventuell deltakelse gjøres primært i den hensikt å komme i dialog med de andre 

nordiske forbund for å diskutere eventuelle fremtidige nordiske mesterskap. 

9/2/15 Budsjettramme Student-EM 

2015 

FS vedtar å øke budsjettrammen for Student-EM fra 200.000 til 285.000.  Støtten for deltakelse i SEM 

2015 settes til 2000kr per deltaker. 

10/2/15 Opprettelse av 20% 
Forbundsstyret gir GS myndighet og ansvar for utarbeidelse av stillingsbeskrivelse og utlysning av stilling. 

I tillegg må GS gjøre en grundigere økonomisk vurdering av prosjektet. Stillingens innhold 
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prosjektstilling (aktivitetsprosjekter) presenteres på styremøte 3/15, hvor FS kan komme med innspill.  

(De konkrete føringr – undratt offentlighet) 

11/3/15 Regnskap pr. 28.02.15 
Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 28.02.2015 til etterretning. 

12/3/15 Idrettstinget 2015 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi NSIs representant på Idrettstinget mandat til 

å uttale seg på forbundets vegne, på bakgrunn av de signalene Forbundsstyret har gitt på de ulike saker 

under møtet. NSIs representant gis frihet til å gjøre justeringer med hensyn til ny informasjon som måtte 

komme frem under tingforhandlingene, i tråd med NSIs strategi og til det beste for norsk studentidrett. 

13/3/15 Frekvens og antall SL pr. år 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å åpne for å tildele to SL i 2016 og 2017 med en intensjon om å ha to 

årlige SL fremover. Ordningen med 2 SL i året vil bli evaluert underveis og evalueringen ferdigstilles 

senest i starten av 2017. 

 

UNM bes forberede en vedtakssak angående reisestøtte, tidsfesting av idretter og fordeling av SM/SC til 

styremøte 4/15-2015. 

14/3/15 SL søknad fra TSI SL2016 
Forbundsstyret vedtok enstemmig* å tildele TSI Studentleker i februar 2016 i Tromsø med følgende 

forbehold. 

- Oppdatert budsjett basert på tildelte idretter og endret støtteordning for FA 

- Arrangementet må inneholde 5 idretter med SM-status 

 

Det tildeles SM i håndball, innebandy, langrenn, undervannsrugby. Det tildeles SC i ishockey, kajakkpolo, 

judo, jiu jitsu no-gi og styrkeløft. Det tildeles ett FA. 

 

NSI oppfordrer TA å søke om tildeling av nye idretter, og/eller endret status for tildelte SC-idretter til SM-

idretter. 

 

Idrettene Futsal og Volleyball tildeles ikke på dette tidspunkt med bakgrunn i elektronisk brev fra TSI og 

NHHI datert 1. mai 2015. 

 

NSI jobber med endringer av mesterskapsbestemmelsene og reisestøtten. TA bes ta hensyn til dette. 

 

*Louise Konst Backe meldte seg inhabil i saken, og deltok ikke i behandlingen av saken. 

15/3/15 Nye bestemmelser for TA-

støtte til 

Friluftslivsarrangement 

Forbundsstyret vedtok enstemmig nye bestemmelser for TA-støtte for Friluftslivsarrangement (FA). 

 

Teknisk arrangør (TA) av Friluftslivsarrangement (FA) tildeles støtte på 250,- pr deltaker for inntil 10 

deltakere fra hvert deltakende studentidrettslag. 

I tillegg kan TA søke om ekstra støtte på opptil kr 7.500,- til gjennomføring av aktivitetene i arrangementet. 

Utgifter det kan søkes støtte til er: 

• Leie av/adgang til anlegg 

• Merking av løyper 

• Leie/innkjøp av utstyr som kreves for å kunne gjennomføre eller vil heve kvaliteten på 

arrangementet. Eksempler på ting som dekkes er kart, telt, leie av tilhenger/buss. Eksempler på ting som 
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ikke dekkes er personlig utstyr og premier. 

• Utgifter til sikkerhet (førstehjelpsutstyr, medisinsk personell, sikkerhetsutstyr, følgebåt/-bil, etc.) 

• Utgifter til informasjon og markedsføring 

• Tilrettelegging for funksjonshemmede 

• Kurs eller foredrag i forbindelse med arrangementet 

 

Søknad om ekstrastøtte skal spesifiseres i søknaden om å arrangere FA. Det gis ikke støtte til leie/innkjøp 

av draktsett, personlig utstyr, teknisk utstyr elle 

For å få utbetalt støtten må utgiftene dokumenteres med kopi av original kvittering. Disse legges ved 

regnskapet som sendes NSI sammen med arrangørrapporten. 

  

Maksimalt støttebeløp per FA er kr 15.000,- 

16/3/15 Dato for styremøter høsten 

2015 og Ledersamling 

FS vedtok enstemmig de foreslåtte datoer for styremøter høsten 2015, samt dato for ledersamlingen. 

17/3/15*(a) Strategiarbeid frem mot ny 

tingperiode 2016-2018 

FS vedtok enstemmig å starte arbeidet med nytt strategidokument til FT 2016. Utvalgene skal frem mot 

styremøte 4/15 foreslå overordnede satsingsområder og målsettinger for tingperioden 2016-2018 innenfor 

sitt ansvarsområde. UUL får ansvar for å planlegge arbeidsbolk for innspill til nytt strategidokument på 

Ledersamling 2015. AU har ansvar for videre fremdrift, og utarbeidelse av førsteutkast frem mot styremøte 

5/15. 

17/4/15*(b) Høring Spillemiddelsøknad 
Forbundsstyret gir AU fullmakt til å svare høringen på utkast til søknad om Spillemidler 2016, hvor vårt 

hovedinnspill skal være å styrke fokuset på mosjonsidrett, voksenidrett og ungt lederskap som 

innsatsområder i søknaden. 

18/4/15 Revidert reisestøtte for NSI 
FS vedtok enstemmig de foreslåtte satsene som gjeldende satser for reisefordeling i NSI, gjeldene fra 

01.01.2016. 

 

 

19/4/15 Økonomi nasjonale 

mesterskap 

FS vedtok enstemmig å legge opp til økte økonomiske rammer for nasjonale mesterskap fra og med 2016 

gjennom tildeling av flere mesterskap (SL) årlig, og 

a) Økt TA-støtte per SL 

b) Opprettholdt nivå på støtte per SM 
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c) Økt støtte per SC 

d) Tettere oppfølging av mesterskapene fra NSI 

 

FS mener at reisestøtten burde reduseres først dersom den totale kostnaden blir for stor.  

Konkrete endringer i mesterskapsbestemmelsene vil bli gjort i sammenheng med budsjettarbeidet. 

20/4/15 Søknad om SL2016 Høst 
FS vedtok enstemmig å tildele SL16 Høst til NHHI.  

SLBC16 tildeles følgene mesterskap med SM-status: Futsal, Volleyball, Lacrosse Box, Rugby, Basket 3x3, 

Bordtennis, Friidrett (inkl. halvmaraton), Motbakkeløp, Sjakk, Svømming, Tennis 

  

SLBC16 tildeles følgende mesterskap med SC-status: 

Badminton, Fekting, Squash, Kanonball, Ultimate Frisbee, Baseball, Dødsing, Crossfit. 

21/4/15 SM og SC 
FS vedtok enstemmig å definere hvilke idretter som kun kan utlyses som SM og hvilke som kan utlyses som 

både SM og SC, etter vedlagt oversikt*. Det kan også arrangeres mer enn et SC i samme idrett samme år, 

men ikke i samme studiesemester. Formålet med SC skal være rekrutering av nye idretter og er virkemiddel 

for å øke deltakelsen i små idretter. Det skal også være et alternativt arrangement når en idrett utlyst som 

SM ikke får nok deltakende lag til å oppnå SM-status. Nye idretter skal som hovedregel først arrangeres 

som SC før det kan utlyses som SM.  

 

* Se vedlegg for vedtak 21/4/15 og 22/4/15 under. 

22/4/15 Tidfesting av idretter 
FS vedtok enstemmig å tidfeste idrettene til et fast semester slik det fremkommer i det vedlagte forslag*. SC 

tidfestes ikke, men det kan ikke arrangeres SC og SM i samme idrett i samme semester. 

 

Ordningen med tidfesting av idretter skal evalueres i 2017 sammen med andre endringer i NSIs 

mesterskap. Tidfestingen av idretter kan også endres underveis hvis dette er hensiktsmessig. 

 

* Se vedlegg for vedtak 21/4/15 og 22/4/15 under. 
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Vedlegg for 21/4/15 og 22/4/15 

Idretter fordelt på vår og høst. Øverst lagidretter, nederst individuelle idretter. 

 

Vår Høst 

Håndball Futsal 

Innebandy Volleyball 

Amerikansk fotball Rugby 

Lacrosse field Lacrosse box 

Langrenn Friidrett (inkl. halvmaraton)  

Basketball 3x3 basketball 

Roing Fotball 

  Seiling 

 
Motbakkeløp 

SM-idretter med mulighet for cup i samme idrett 

 
Badminton (SM) Badminton (SC) 

Bordtennis (SC) Bordtennis (SM) 

Fekting (SM) Fekting (SC) 

Golf (SC) Golf (SM) 

Orientering (SM) Orientering (SC) 

Romaskin (SM) Romaskin (SC) 

Sjakk (SC) Sjakk (SM) 

Squash (SM) Squash (SC) 

Svømming (SC) Svømming (SM) 

Biljard(SM) Biljard(SC) 

Sandvolleyball(SC) Sandvolleyball(SM) 

Sykkel(landevei) (SC) Sykkel(landevei) (SM) 

Alpint(inkl telemark) (SM) Stup (SM) 

Stup (SC) Tennis (SM) 

Tennis (SC)  
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23/5/15 Mesterskapsbestemmelsene 
Forbundsstyret vedtok enstemmig de foreslåtte bestemmelsene, med de endringer som kom frem under 

møtet*, som NSI sine nye gjeldene mesterskapsbestemmelser. Kapittel 6.3.1 og 6.3.2 skal behandles på nytt 

og eventuelt revideres på neste styremøte (6/15).  

 

*Dokument hvor endringene er merket, og oppdaterte mesterskapsbestemmelser ligger vedlagt referatet. 

Mesterskapsbestemmelsene skal oversendes lovutvalget for innspill. 

24/5/15 Høring fra NSO: 

Velferdspolitisk plattform 

FS vedtok enstemmig forslaget om høringssvar til NSOs velferdspolitiske plattform*.  

 

*Det skal vurderes om det i videre dialog med NSO, skal foreslås at studentidrett bør få et eget kapittel i den 

velferdspolitiske plattform. 

25/5/15 Studentliga i fotball i Ålesund 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi generalsekretær fullmakt til å informere ÅSIL om avtalen som er 

gjort med Trondheim Studentfotballforening, og foreslå for dem samme vilkår for en avtale. Dersom ÅSIL 

ønsker å organisere studentligaen på samme måte, kan liknende avtale gjøres med ÅSIL, som inkluderer 

årlig NSI støtte på kr 15.000,- i årene 2015-2017. 

26/5/15 FISU GA 2015 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi presidenten fullmakt til å representere norsk studentidretts 

interesser på generalforsamlingen i FISU 2015. 

27/5/15 Sted og dato for 

Forbundstinget 2016 

Forbundsstyret vedtok enstemmig å avholde Forbundstinget 2016 i Tromsø den 11. mars 2016. 

27b/5/15 

*feil nr 

Godkjenning av avtale med 

Gjensidige 

Forbundsstyret godkjente samarbeidsavtalen med Gjensidige, og gir fullmakt til GS til å følge opp 

samarbeidet videre. 

28/6/15 Regnskapsrapport pr. 

31.05.2015 

Forbundsstyret tok regnskapsrapport 31.05.2015 til etterretning. 

29/6/15 NSIs utmerkelsestegn 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å foreslå nye statutter for NSIs utmerkelsestegn på Forbundstinget i 

2016, der NSIs fortjenestemedalje og bragdmedalje erstattes av NSIs sølvmerke, som tildeles etter foreslåtte 

kriterier, hvor ett punt ble lagt til; §5 Det skal foregå en behandling av tildeling i løpet av tingperioden. 

Forbundsstyret behandler kandidater på siste styremøte før forbundstinget. 

30/6/15 NSIs 

mesterskapsbestemmelser 

Forbundsstyret vedtok mot en stemme å inkludere tekst: «Ved særskilte tilfeller kan forbundsstyret gjøre 

unntak fra tidsfestingen» etter innledningen i mesterskapsbestemmelsenes IDR 6.1.3.  

 

Forbundsstyret ble enige om å beholde IDR 3.2.3 om SL-jury som beskrevet i oppdaterte 

mesterskapsbestemmelser etter styremøte 5/15.  

 

Forbundsstyret vedtok med fem mot to stemmer å beholde mesterskapsbestemmelsene MAR 2.1.1 slik det 

foreligger etter styremøte 5/15; der design på akkrediteringskort kan settes av TA. 

31/6/15 NSIs strategi 
Forbundsstyret vedtok enstemmig første utkast, med de endringer som fremkom under saken, som ny 

strategi for NSI for 2016-2018. Dokumentet sendes på høring til studentidrettslagene.  
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32/6/15 Nytt verdisett for NSI 
Forbundsstyret vedtar å fremme følgende forslag til forbundstinget; NSI erstatter verdien «grenseløse» 

med «kunnskapserike», slik at NSIs verdisett blir som følger; Engasjerende, Utfordrende, Kunnskapsrike 

og Humørfylte. GS delegeres oppgave å ferdigstille formulering som inkluderes i strategidokumentet. 

33/6/15 Dato og sted for neste 

styremøte 

Forbundsstyret vedtok enstemmig at styremøte 1/2016 gjennomføres 22.-24. januar i Trondheim og 

styremøte 2/16 gjennomføres 19.-21. februar på Lillehammer. 


