
Protokoll fra NSIs Forbundsting 2016

Tid: 11.-13. mars 2016
Sted: Bardufosstun, Bardufoss

President Håvard Lauvålien åpnet NSIs 92. ordinære forbundsting, og ønsket alle delegater
og observatører velkommen. Guri Ramtoft hilste delegatene fra Idrettsstyret. Ramtoft
oppfordret studentidretten til å gå i front, sammen med resten av idretts-Norge, og vise
støtte for Norsk Tipping og enerettsmodellen. Hun fremhevet også norsk studentidretts
gode arbeid for å få flere kvinnelige ledere i norsk idrett, gjennom forbundets
mentorprogram.

Forbundstinget fortsatte med faglige presentasjoner; først om «NSI og lobbyarbeid» av
Tormod Tvare, etterfulgt av «Årsmøter og forbundsting» av Simen Vogt-Svendsen.

Forbundstinget åpnet kl 19.22. Det var 31 stemmeberetigede til stede når tinget åpnet.

Forbundstinget vedtok enstemmig å gi observatører og gjester talerett.
Forbundstinget vedtok enstemmig å gi generalsekretær tale og forslagsrett.

Tingsak nr. 1: Godkjenne de fremmøtte representanter

Forbundstinget vedtok enstemmig: 

Forbundstinget godkjente de fremlagte fullmakter fra representantene i henhold til
oversikt presentert av kontrollkomiteen.

Tingsak nr. 2: Godkjenne saksliste og forretningsorden

Forbundstinget vedtok enstemmig: 

Forbundstinget vedtok den foreslåtte sakslisten.
Forbundstinget vedtok den foreslåtte forretningsorden.

Tingsak nr. 3: Valg av 2 dirigenter, 2 sekretærer og 2
representanter til å undertegne protokollen.

Forbundstinget vedtok enstemmig: 

Forbundstinget valgte Gunhild Ella Reistad og Mats Kristoffersen som dirigenter.
Forbundstinget valgte Marius H. Johannessen og Yngvild Larsen Schei som sekretærer.
Forbundstinget valgte Jørgen Sundt (BSI), og Wilhelm Francke (TSI) til å undertegne
protokollen.
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Tingsak nr. 4: Behandle NSIs forbundsrapport 2014-2015

Presidenten la frem forbundsrapporten hvor komiteledere ved Karl Olav Haaland (aktivitet),

Haakon Utby (utdanning) og Jens Sveen Frogner (anlegg og rammebtingelser) presenterte

hver sine områder.

Forbundstinget vedtok enstemmig: 

Forbundstinget godkjente den fremlagte forbundsrapport for 2014-2015.

Leder av valgkomiteen presenterte valgkomiteens innstilling. Visepresidenten presenterte

forbundsstyrets innstilling til ny valgkomite.

Forbundstinget ble lukket fredag kl 20:40.

Forbundstinget åpnet lørdag kl 09:05.

Det var 33 stemmeberetigede til stede når tinget åpnet lørdag.

Tingsak nr. 5: Behandle det reviderte regnskap, revisors,

styrets, kontrollkomiteens og lovutvalgets beretninger

Presidenten gav ordet til generalsekretæren som la frem forbundets regnskap for 2014 og

2015. Generalsekretæren gav også en presentasjon av den overordnede finansiering av

norsk studentidrett. Leder av kontrollkomiteen leste opp revisors beretning for de to

regnskapsårene, samt kontrollkomiteens beretning*. Lovutvalget, ved Gunhild Reistad, leste

sin beretning for 2014 og 2015. Presidenten leste forbundsstyrets årsberetning.

*Kontrollkomiteens beretning inneholdt noen feil: I beretningen for 2014: andre avsnitt

«Regnskapet for 2013 (...)» endres til «Regnskapet for 2014 (...)», og i sjuende avsnitt endres

dato til «24.-25. oktober 2014». I beretning for 2015: overskudd rettes til kr 709.564,- total

finansiering endres til 1.360.685,- og det siste styremøtet kontrollkomiteens leder deltok på

var 20.02.2016.

Forbundstinget vedtok enstemmig: 

Forbundstinget godkjente det reviderte regnskap, ae fremlagte ner , etn►nger, med de
korrigeringer som vist i kontrollkomiteens beretninger, og gav Forbundsstyret
ansvarsfrihet.

Tingsak nr. 6: Behandle innkomne forslag:
6.1 Ny lov for Norges Studentidrettsforbund

Forbundstinget vedtok enstemmig: 
Forbundsstyret vedtok det fremlagte forslag som ny lov for Norges Studentidrettsforbund,
med de endringer vedtatt under behandling av saken*.
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* I §4 legges «studentidrett» til der hvor «den aktuelle idretten» skal angis.

Det ble kommentert at de konkrete endringene i ny lov kunne vært synliggjort tydeligere i
saksdokumentet.

Tingsak nr. 6: Behandle innkomne forslag:
6.2 NSIs strategi for 2016-2018

Styremedlem Haakon Utby presenterte innledningen på NSIs strategi for perioden 2016-
2018, og presenterte mål og strategier for de fire satsingsområdene i ny strategi.

2 delegater ankom underveis i forhandlingene for sak 6.2, det var da 35 stemmeberettigede i
salen.

Endringsforslag strategi 2016-2018:

Programerklæring: 
Fra: «Norges Studentidrettsforbund skal sikre at tillitsvalgte i studentidrettslag tilbys
relevante kompetanse- og utdanningstilbud»
Til: «Norges Studentidrettsforbund skal sikre at tillitsvalgte, dommere og trenere i
studentidrettslag tilbys relevante kompetanse- og utdanningstilbud»
Forslagsstiller: Beate Norheim, NTNUI
Enstemmig vedtatt, 35 stemmer.

Kapittelet: Styrke studentidrettslagenes remmebetingelser. 
Punktet: Samarbeid med utdannings-Norge

Forslag 1: «Synliggjøre de positive helseeffektene av studentidrett overfor
utdanningsinstitusjonene, velferdsorganisasjoner og studentsamskipnadene»
Forslagsstiller: Haakon Utby, NSI

Forslag 2: «Synliggjøre de positive helseeffektene av studentidrett og frilutsliv blant
studenter overfor utdanningsinstitusjonene, velferdsorganisasjoner og
studentsamskipnadene»
Forslagsstiller: Njål Larry Kvendseth, BSI

Prøvevotering gav forslag 1: 14 stemmer og forslag 2: 21 stemmer
Forslag 2: Enstemmig vedtatt inn i strategien

Kapittelet: Rekruttere flere med i norsk studentidrett

Endringsforslag 1: 
Fjerne kulepunktet «Sikre at alle studentidrettslag tar i bruk norsk idretts fellesløsning for
medlemsadministrasjon»
Forslagsstiller: Magnus Rodahl, NTNUI
Forslag vedtatt med 29 mot 4 stemmer, og med 2 avholdene.
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Endringsforslag 2: 

Endre fra: «Sikre at flere velger å fortsette i eller komme tilbake til den organiserte

idretten.»

Endre til: «Sikre at flere velger å begynne med, fortsette i eller å komme tilbake til den

organiserte idretten.»

Forslagsstiller: Magnus Rodahl, NTNUI

Enstemmig vedtatt

Endringsforslag 3: 

Legge til: «Bruke friluftsliv som en aktiv rekrutteringskanal»

Forslagsstiller: Magnus Rodahl, NTNUI

Forslaget vedtatt med 23 mot 5 stemmer, og med 7 avholdende.

Endringsforslag 4:

Legge til kulepunkt «Rekruttere flere internasjonale studenter inn i norsk studentidrett»

Forslagsstiller: Magnus Rodahl, NTNUI

Enstemmig vedtatt

Forbundstinget vedtok enstemmig: 

Forbundstinget vedtok den fremlagte strategi, med de endringer vedtatt under

behandlingen av saken, som gjeldene strategi for NSI 2016-2018.

Emir Memovic, HiOAIL, ønsket å legge til ny sak i sakslisten, som gjaldt endring i NSIs

mesterskapsbestemmelser Gen 2.2.5. Det ble votert om saken kunne tas opp. Forslaget falt.

Tingsak 6.3 Endringer i Statutter for mesterskap og idrettsarrangement

i regi av Norges Studentidrettsforbund

Endringsforslag 1: 

I §2 første ledd etter andre setning legges det til: «Dersom du er medlem i en klubb i

særkretsen (eks. innebandy), kan du ikke representere et studentidrettslag i samme særkrets

under SL med mindre du har meldt overgang.»

Forslaget ble trukket.

Endringsforslag 2: 

I §2 første ledd etter andre setning legges det til: «(...) I SC innføres en prøveperiode på to år

der nenne araieie~~ ikke 5;;;;,„.

Forslaget ble trukket, men forslaget protokollføres.

Endringsforslag 3: 

I §2 første ledd etter andre setning legges det til: «I SC kan man søke dispensasjon for å ha

med inntil 50% ikke-studenter».

Forslagsstiller: Emir Memovic, HiOA-IL

Forslaget falt.

Forbundstinget vedtok enstemmig: 

Forbundstinget vedtok det fremlagte forslag om endringer i §2 i Statutter for mesterskap

og idrettsarrangement i regi av Norges Studentidrettsforbund.
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Det protokollføres, etter enighet på tinget, at denne endringen skal ha en prøveperiode på
to år (foreslått av Adrian Sjøholdt, NTNUI).

Tingsak 6.4 Endringer av statutter for utmerkelsestegn

Nora S. Vangsnes la frem saken, og korrigerte forbundsstyrets forslag til vedtak ved å stryke
siste setning i §5 «Forbundsstyret behandler kandidater på siste styremøte før
forbundstinget».

Endringsforslag: 

Endre navn på utmerkelsestegn; fra Sølvmerke til NSI's hederstegn i sølv.
Forslagsstiller: Emir Memovic, HiOAIL

Forslag falt med 1 stemme for og 1 avholdende.

Forbundstinget vedtok enstemmig: 
Forbundstinget vedtok forslag til nye statutter for utmerkelsestegn, med forbundsstyrets
endring.

Tingsak nr. 7 Tilsette statsautorisert revisor og fastsette
dennes honorar

Forbundstinget vedtok enstemmig: 

Forbundstinget ber Forbundsstyret videreføre samarbeidet med BDO og gis fullmakt til å
godkjenne revisjonshonorar.

Tingsak nr. 8: Fastsette kontingent

Forbundstinget vedtok enstemmig: 

Forbundstinget fastsetter klubbkontingent etter antall medlemmer i klubben til følgende
satser:

Medlemmer Kontingent 2012 Kontingent 2013 Kontingent 2014

0 —199 300,- 300,- 300,-
200 — 799 600,- 600,- 600,-
800 —1499 1200,- 1 200,- 1200,-
1500 -' 2400,- 2400,- 2400,-
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Tingsak nr. 9: Vedta budsjett for perioden 2016-2018

Presidenten la frem forbundsstyrets forslag til budsjett for perioden 2016-2018.

Endringsforslag 1:

- Prosjekt 50021 «Studentleker Adm/ledermiddag» reduseres med kr 70.000,- pr. år.

Det opprettes en ny post til «Dommer og trenerkurs» som settes til 50.000,- pr. år.

Prosjekt 50026 «Oppfølging SM/SL-arrangører» økes med 20.000,- pr år.

Endringsforslag: Beate Norheim, NTNUI

Forslaget ble trukket

Endringsforslag 2:

- Prosjekt 50065 «Forprosjekt internasjonalt arrangement i Norge» økes til 50.000,- i 2017 og

100.000,- i 2018. Dette vil øke resultat med underskudd 150.000,-. Dette tas fra EK.

Forslagsstiller: Magnus Rodahl, NTNUI

Forslag trekkes

Endringsforslag 3:

- Redusere prosjekt 70020 «Aktivitetskurs» med 50.000,- til budsjett 200.000,- i 2017-2018

Tilføre prosjekt 95100 «Mentorprogrammet» 50.000,- til 130 000,- i 2017-2018.

Forslagsstiller: Emir Memovic, HiOAIL

Forslag trekkes etter prøvevotering som ga 2 stemmer for, 2 avholdende stemmer.

Endringsforslag 4:

- Prosjekt 50065 «Forprosjekt internasjonalt arrangement i Norge» økes til 50.000,- i 2017 og

100 000,- i 2018

- Prosjekt 70010 «Ledersamling» reduseres til 280.000,- hvert år 2016-2018

- Prosjekt 70050 «Lokale oppstarts- og utviklingsmidler» reduseres til 250.000,- hvert år

2016-2018

- Nytt prosjekt (70051) «Dommer og Trenerkurs» tilføres 50.000,- hvert år 2016-2018.

- Prosjekt 50026 «Oppfølging SM/SL arrangører» økes til 100 000,- hvert år 2016-2018.

Forslagsstiller: Forbundsstyret

Enstemmig vedtatt med 34 stemmer (En representant var ikke tilstede i salen).

Forbundstinget vedtok enstemmig: 

Forbundstinget fastsatte budsjettet for 2014-2016, med de endringer vedtatt under

kciann,rlllnapn nkr, cakpn_

Forbundstingets vedtak øker resultat underskuddet med 50.000,- i 2017 og med 100.000,- i

2018. Det protokollføres at det er ønskelig med fotnoter i budsjettet, som forklarer

innholdet i de store sekkesposter.

Forbundstinget ble lukket lørdag kl 18.30

Forbundstinget åpnet søndag kl 10.20

Dirigent åpnet søndagen. Forbundstinget godkjente Tormod Tvare som del av tellekorpset.

Simen Vogt Svendsen, leder av valgkomiteen, presenterte innstillingen til styret og komiteer

og bakgrunn for denne, i tillegg til valgprosessen.
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Tingsak nr. 11: Valg

Valg av President:
Forslag fra valgkomiteen: Håvard Lauvålien, NHHI
Kandidaten presenterte seg og sine politiske målsetninger.
Forbundstinget valgte enstemmig Håvard Lauvålien som NSIs president.

Valg av visepresident:
Forlslag fra valgkomiteen: Beate Norheim, NTNUI

Benkeforslag visepresident: Nora Sperre Vangsnes
Forslagsstiller: Vilde Skram, OSI

Kandidatene presenterte seg og sine politiske målsetninger.
Nora Sperre Vangsnes ble valgt med 19 mot 16 stemmer.

Valg av styremedlemmer:

Forslag fra valgkomiteen: Nora S. Vangsnes, NIHI; Jørgen Sollund, TSI; Jens Sveen Frogner,
NTNUI; Marianne Kolbeinsvik, KSI; Jørgen M. Jøsok, NHHI.

Benkeforslag styremedlem: Jørgen Sundt, BSI
Forslagsstiller: Vilde Skram, OSI

Benkeforslag styremedlem: Mikael Johnsen, UiSi
Forslagsstiller: Vilde Skram, OSI

Benkeforslag styremedlem: Beate Norheim
Forslagsstiller: Kristian Andresen, NHHI
Trakk seg før presentasjon

Benkeforslag styremedlem: Brynjel Toft, BOSI
Forslagsstiller: Brynjel Toft, BOSI

Kandidatene presenterte seg og sine politiske målsetninger.
Forbundstinget stemte over 7 kandidater til 5 styremedlemsposisjoner.
Valget ble gjort skriftlig. Da stemmene ble talt opp var 35 stemmer gyldige.

Forbundstinget valgte følgende til styremedlemmer: 
Jens Sveen Frogner, NTNUI, med 28 stemmer
Jørgen Sundt, 851, med 29 stemmer
Jørgen Sollund, TSI, med 33 stemmer
Marianne Kolbeinsvik, KSI, med 35 stemmer
Jørgen Jøsok Mathisen, NHHI, med 20 stemmer

(Ikke valgt: Mikael (19 stemmer), Brynjel Toft (11 stemmer)).



Valg av varamedlem i forbundsstyret:

Forslag fra valgkomiteen: Mikael Johnsen, UiSI

Benkeforslag varamedlem: Wilhelm Advocaat Francke, TSI

Forslagsstiller: Vilde Skram, OSI

Benkeforslag varamedlem: Adrian Sjøholt, NTNUI

Forslagsstiller: Emir Memovic, HiOA-IL

Da stemmene ble talt opp var 34 stemmer gyldige.

Forbundstinget valgte Adrian Sjøholt som varamedlem med 12 stemmer.

(Ikke valgt: Wilhelm Francke (11 stemmer), og Michael Johnsen (11 stemmer)).

NSI Kontrollkomite 2016-2018

Valgkomiteen presenterte sin innstilling til kontrollkomite: Leder: Karl Olav Haaland, UiSI.

Medlemmer: Trine Ludvigsen Rygg, Studentspretten og Even Skauge Antonsen, LSI.

Varamedlemmer: Vilde Skram, OSI og Adrian Sjøholt, NTNUI.

Valg av leder

Forslag fra valgkomiteen: Karl Olav Haaland, UiSI

Forbundstinget valgte enstemmig Karl Olav Haaland til leder av kontrollkomiteen.

Valg av medlemmer

Benkeforslag medlem: Emir Memovic, HiOA-IL

Forslagsstiller: Adrian Sjøholt, HiOA-IL

Forbundstinget valgte følgende til medlemmer av kontrollkoomiteen:

Trine Ludvigsen Rygg, Studentspretten, med 35 stemmer

Even Skauge Anthonsen, LSI, med 26 stemmer

(Ikke valgt: Emir Memovic, HiOA-IL, med 6 stemmer)

%inla a\/ waramerllem mPr!

Benkeforslag varamedlem: Wilhelm Francke, TSI

Forslagsstiller: Marianne Kolbeinsvik (KSI), Emir Memovic (HiOA-IL) og Adrian Sjøholt

(NTNUI)

Benkeforslag varamedlem: Lars Bjørkedal, SBIOA

Forslagsstiller: Lars Bjørkedal, SBIOA

Forbundstinget valgte følgende til varamedlemmer av kontrollkoomiteen:

Vilde Skram, OSI, med 29 stemmer

Wilhelm Francke, TSI, med 24 stemmer

(Ikke valgt: Lars Bjørkedal (13 stemmer))
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NSI Lovutvalg 2014-2016

Valgkomiteen presenterte sin innstilling til lovutvalg: Leder: Morten Engeset-Nordanger;
Medlemmer: Torbjørn Houge, NTNUI og Dina Mølmen, Studentspretten. Varamedlem: Heidi
Gommerud, Studentspretten

Valg av leder
Forslag fra valgkomiteen: Morten E. Nordanger, BSI
Forbundstinget valgte enstemmig Morten E. Nordanger som leder fra NSIs lovutvalg.

Valg av medlemmer og varamedlem
Forbundstinget valgte enstemmig valgkomiteens innstilling på medlemmer og
varamedlem i Lovutvalget.

NSIs valgkomite 2016-2018

Forbundsstyret (2014-2016) presenterte sin innstilling til valgkomite: Leder: Haakon Utby,
NTNUI. Medlemmer: Louise K. Backe, TSI og Hilje Stormo, TSI. Varamedlem: Yngvild L.
Sudmann, UiSI

Valg av leder:

Forslag fra forbundsstyret: Haakon Utby, NTNUI.
Forbundstinget valgte enstemmig Haakon Utby som leder av valgkomiteen.

Valg av medlemmer og varamedlem
Forbundstinget valgte enstemmig forbundsstyrets innstilling på medlemmer og
varamedlem i valgkomiteen.

Forbundstinget vedtok enstemmig å gi det nye forbundsstyret fullmakt til å finne
representanter til NIF, NAIF, EUSA og FISU.

Tingsak nr. 11: Bestemme sted for NSIs Forbundsting 2018

Forbundstinget vedtok enstemmig: 

Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til å fastsette sted for neste Forbundsting i
2018.

Det protokolklføres at tinget ønsker neste forbundsting enten i Trondheim eller i Sogndal
(Foreslått av hhv. Adrian Sjøholdt, NTNUI, og Adrian S. Haugen, Studentspretten).



Forbundstinget 2016 ble avsluttet ved at det avgåtte forbundsstyret ble takket for innsatsen

i perioden 2014-2016. NSIs administrasjon ble takket. Det nye Forbundsstyret kom frem og

fikk applaus.

Den nyvalgte president, Håvard Lauvålien, avsluttet så NSIs 92. ordinære forbundsting kl

14.35.

Jørgen Sundt

BSI

Marius H. J. e . nnessen

Generalsekretær

Oslo 13.03.2016

v(t4 e c 1c
Wilhelm Francke

TSI

Yngvild L. Schei

Idrettskonsulent
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Vedlegg til Protokoll for Forbundstinget 2016

Ekstraordinær tingsak — hederstegn i gull til Karl Olav Haaland

Tingsak om hederstegn i gull ble behandlet ved at alle delegater ble kontaktet i løpet av lørdag
12.mars av NSIs forbundsstyret.

Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI

Representanter på forbundstinget ble informert om saken.

NSIs lover §23 sier "NSIs høyeste utmerkelse — hederstegnet i gull — kan bare tildeles personer som på
en fortjenestefull måte har arbeidet for norsk studentidrett. Vedtak om utdelingen besluttes av
Forbundstinget etter innstilling av Forbundsstyret, med % flertall av de avgitte stemmene".

Forbundsstinget vedtok enstemmig å tildele Karl Olav Haaland Norges Studentidrettsforbunds
hederstegn i gull.

Begrunnelse for hederstegn i gull til Karl Olav Haaland:

Karl Olav Haaland fikk sitt første styreverv i Stavangerstudentenes IL ved Høgskolen i Stavanger, kun
ett par dager etter at han ble student i 1996. Han ble nestleder i STIL vinteren 1997, og siden satt han
to år som leder. Senere hadde han verv som økonomiansvarlig i klubben.

Hans første møte med NSI var da han høsten 1997, som nestleder i STIL, deltok sammen med
forbundet på Nordisk konferanse i Helsinki, hvor likestilling var tema. Samme høst deltok han på sin
første Høstkonferanse i NSI, som i 1997 ble arrangert i Horten. Etter dette har Karl Olav deltatt på
nær opptil alle konferanser som har vært arrangert av NSI frem til i dag. På forbundstinget i
Trondheim 1998 ble han valgt inn i NSIs lovkomite, og to år etter fikk han en plass i forbundsstyret. I
perioden 2008-2010 var han forbundets visepresident, og i perioden 2010-2012 forbundets
president. Karl Olav har dermed sittet i NSIs forbundsstyret i sammenhengende 16 år, hatt nasjonale
NSI-verv i 18 år, og har fra han fikk sitt lokale verv i STIL, vært en aktiv aktør i norsk studentidrett
gjennom 20 år.

Karl Olavs viktigste nasjonale bidrag har vært som stor bidragsyter for å utvikle norsk
studentidretts konferanser, studentmesterskap og studentleker.

Karl Olav har deltatt på alle Studentleker fra 2003, men bidro aktivt også i forarbeidet og
organiserte påmeldingen som bidro til at STIL stilte med en stor tropp allerede på de første
studentlekene i 1999.

Karl Olav har representert norsk studentidrett i en rekke internasjonale fora; på
generalforsamlinger i FUSA og FISU. 12012 stilte han til valg for EUSA EC, og var kun en
stemme fra å bli valgt inn. Han har vært del av NSIs delegasjonsledelse ved fem Universiader,
og representert NSIs interesser på en rekke andre arenaer, nasjonalt og internasjonalt
gjennom alle disse årene. Hans gode evne til å komme i kontakt med mennesker, har skaffet
NSI et stort nettverk og synlighet både nasjonalt og internasjonalt.

Karl Olav har gjennom 20 år tjent norsk studentidrett på en utmerket måte, han har alltid vært et
hardtarbeidene styremedlem, som med stor rettferdighetssans og gode verdier i alt han foretar seg,
generøst har prioritert sin tid til arbeidet for NSI. Han er et kjent ansikt for alle som gjennom de siste
to tiårene har vært innom norsk studentidrett, og har de siste årene vært en svært viktig
kontinuitetsbærer for forbundet.
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