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Protokoll styremøte 2/19 
Sted:  Quality hotel Congress, Trondheim 
Dato: 23. februar 2019 
Til stede: Emilie Zakariassen Hansen (EZH), Jørgen Sundt (JS), Adrian S. Haugen (ASH), Mads 
Bjørgan (MB), Martin Sikkeland (MS), Frida E. Nielsen – via skype (FEN) 
Forfall: Cecilie Kappelslåen (CK), Helge Sættem (HS)  
Fra administrasjonen: Guro Røen (konstituert GS) 
Referent: Guro Røen (GR)  
  
President Emilie Zakariassen åpnet styremøtet lørdag 23. februar kl 08.30. 
          
Godkjenning av innkalling, protokoll 1/19, dagsorden og valg av 
ordstyrer 
SAK: EZH 
 
Vedtak: Protokoll 1/19 og innkallingen ble godkjent og følgende saksliste ble vedtatt med 5 
stemmer. JS stemte imot godkjenning av sakslisten og ønsket dette protokollført. 
 
INFORMASJONSSAKER 
1/2/19  Informasjon fra forbundskontoret    
2/2/19  Tildeling spillemidler 2019: Post 2 og 3 
3/2/19  Mentorprogrammet 2018/19 og veien videre 
4/2/19  Truger inn som idrett i NIF     
5/2/19  Personsak - unntatt offentlighet    
 
DISKUSJONSSAK 
1/2/19  NSIs representasjon under arrangement    
 
 
VEDTAKSSAK 
8/2/19  Kredittgrense NSIs kredittkort  
  
 
Emilie ble valgt som ordstyrer under informasjonssak 1/2/19-5/2/19 og vedtakssak 8/2/19. 
Guro ble valgt som ordstyrer under diskusjonssak 1/2/19 
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Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 
SAK: EZH 
 
EZH orienterte om status oppfølging fra forrige styremøte 01/19:  
 
Fra forrige styremøte: 
Fortsatt ikke avklart alle tildelinger fra NIF via spillemidlene. Revidert budsjett 2019 utsettes 
til styremøte 3/19. 
 
Vedtakssaker: 
2/1/19 Høringssvar “Idretten vil!” - sendt til NIF innen frist 
3/1/19 Saker til Idrettstinget 2019 - Forslag til vedtak og lovendring er sendt til NIF innen 
frist 
 
 
Informasjonssak 1/2/19 Informasjon fra forbundskontoret  
SAK: GR 
 
GR orienterte om status fra forbundskontoret siden forrige styremøte.  
 
 
Informasjonssak 2/2/19 Tildeling spillemidler 2019: Post 2 og 3  
SAK: GR 
 
GR orienterte om tildelingen av spillemidler 2019 post 2 og 3.  
 
Informasjonssak 3/2/19 Mentorprogrammet 2018/2019 og veien 
videre 
SAK: GR  
 
GR orienterte om status frem mot siste samling i Mentorprogrammet for unge ledertalenter 
2018/2019 i samarbeid med NIF, samt det påbegynte evalueringsarbeidet av programmet 
frem mot oppstart av nytt kull 2019/2020. 
 
 
Informasjonssak 4/2/19 Truger inn som idrett i NIF   
SAK: GR  
 
GR orienterte ikke under styremøtet i denne saken, utover å henvise til det som står i 
sakspapirene. Dette fordi denne saken ble mindre relevant for NSI, da det kom en 
presisering fra SFF / NIF om at en høring kun var relevant for de særforbund som ønsker å 
organisere truger som en idrett hos seg.  
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Informasjonssak 5/2/19 Personsak – unntatt offentlighet 
SAK: GR  
 
Saksgrunnlag er unntatt offentlighet. 
 
 
Diskusjonssak 1/2/19 NSIs representasjon under arrangement 
SAK: GR  
 
Styret diskuterte med utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan skal vi representere NSI på 
arrangement og hvilken rolle skal / bør vi ha? 
 
Videre ble diskusjonen begrenset til hvordan vi som representanter for NSI skal fremstå 
under våre arrangement og hadde en idémyldring om hvilken rolle NSI bør ha ved 
representasjon i fremtidige mesterskap. 
 
Styret satt et skille mellom Studentleker og Studentmesterskap i sine innspill, da 
arrangementenes størrelse og form gjør at rollen til NSI bør variere noe. Overordnet kom 
det frem at «NSI skal representere med overskudd» på alle våre arrangement, hvor god 
kommunikasjon med arrangør tidlig om deling av forventninger, oppgaver og roller mellom 
NSI og arrangør, ble trukket frem som svært viktig. 
 
Innspillene i detalj er skrevet ned i eget dokument og lastet opp som vedlegg i ASANA, og 
oversendt administrasjonen i det videre arbeidet med utviklingen av NSIs 
mesterskapstilbud. 
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Vedtakssak 8/2/19 Kredittgrense NSIs kredittkort 
SAK: GR  
 
Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å øke kredittgrensen til 150 000,- på NSIs 
kredittkort og endringen oppdateres i NSIs organisasjons-, styre- og personalhåndbok. 
 
 
Styremøte ble avsluttet lørdag 23. februar kl 10:15. 
 
 
  
Representasjon  
 
Representasjon siden styremøte 1/19: 
 

• Studentmesterskap Ishockey, 8.-10. februar, Lillehammer studentidrettslag; Adrian S. 
Haugen, Helge Sættem 

• Årsmøte Bergen studentidrettslag, 12. februar, Adrian S. Haugen 
• Styrelederforum, 13. februar, Ullevål stadion; Emilie Zakariassen Hansen, Guro Røen 
• Årsmøte TSFF Studentligaen, 22. februar, Trondheim; Guro Røen 
• Studentlekene Trondheim, 20.-24. februar; Emilie Zakariassen Hansen, Jørgen Sundt, Adrian 

S. Haugen, Helge Sættem, Martin Sikkeland, Mads Bjørgan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frist for merknader til protokoll: 8.3.2019 
 
Oslo, 1. mars 2019 
Guro Røen, konstituert generalsekretær (sign.) 
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