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Sted:  Teams 
Dato: 17. april 2020  
Til stede: Adrian S. Haugen (AH), Kjell-Erik Kvamsdal (KEK), Pauline Sjøvold (PS), Even 
Kallevik (EK), Martin Sikkeland (MS), Ragnhild Nygaard (RN), Sigrid N. Rød (SR), Elisabeth S. 
Kristensen (ESK) - vara 
Forfall: Ingen 
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær) 
Referent: Guro Røen (GR)  

  
President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet fredag 17. april kl 17:00 i Teams.  

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: AH 
 
Vedtak: Protokoll 3/20 og innkallingen ble godkjent. Følgende saksliste ble enstemmig 
vedtatt: 
 
INFORMASJONSSAKER 
1/4/20 Informasjon fra forbundskontoret 
2/4/20 Informasjon om koronasituasjonen 
 
DISKUSJONSSAK 
1/4/20 Deltakelse FISU Forum 2020 
 
VEDTAKSSAKER 
24/4/20 Regnskapsrapport pr 31.3 
25/4/20 Instruks for NSIs Arbeidsutvalg 
26/4/20 Dispensasjon fra krav om studentstatus ved utsettelse av SNM våren 2020 
27/4/20 Støtte til e-sport under SL Bergen Challenge 2020 
28/4/20 SL Bergen Challenge 2020 – Dekning av evt. underskudd ifm Korona 
29/4/20 Tildeling Studentlekene Trondheim 2021 
30/4/20 Fordeling av utviklingsmidler og revidering av retningslinjer for støtte til 

trener- og dommerutvikling 
31/4/20 Mandat NSIs klubbutviklingsutvalg – «Studentidretten skal 2020-2022» 
32/4/20 Deltakelse i internasjonalt prosjekt om «Dual Career» - FISU 

  
AH ble valgt som ordstyrer. 
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Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 

SAK: GR 

 
Ingen saker.   
 

Informasjonssak 1/4/20 Informasjon fra forbundskontoret 

SAK: GR 
 
GR orienterte kort om status fra forbundskontoret siden styremøte 2/20 (ingen infosak fra 
forbundskontoret på styremøte 3/20).  
 
Følgende ble kommentert i saken:  

- Oppfordres til å gi løpende tilbakemelding til NIF-digital om brukeropplevelsen i Klubbadmin 
(NIFs elektroniske medlemssystem) blant våre medlemmer og evt. problemer som oppstår 
underveis. NIF-digital har selv ytret ønske om dette i sin videreutvikling av systemet 

 
Ingen kommentarer til saken utover dette. 
 

Informasjonssak 2/4/20 Informasjon om 

koronasituasjonen 

SAK: GR 
 
GR redegjorde for arbeidet som er gjort siden styremøte 3/20. 
 
Koronasituasjonen følges nøye, særskilt fra generalsekretærs side, både med tanke på 
løpende tiltak for forbundet og overfor klubbene og arrangører. 
 
Det var ingen kommentarer til saken utover dette. 
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Diskusjonssak 1/4/20 Deltakelse FISU Forum 2020 

SAK: SR 
 
Forbundsstyret ga følgende innspill: 

 
- Det er gode argumenter for og i mot at personer fra klubbleddet deltar på FISU Forum, men 

med begrensede plasser bør styret og administrasjonen ha prioritet. Dette med bakgrunn i 
at FISU Forum er en mer politisk arena (sammenlignet med for eksempel FISU 
Frivillighetsakademi hvor vi sender representant fra klubb), hvor det derfor er mer naturlig 
at FS og adm deltar for å knytte kontakter og drive politisk påvirkningsarbeid  

- I hovedsak sende deltakere fra styret og adm, men må påse at to av deltakerne oppfyller 
kriteriene fra FISU om å være studenter under 25 år  

- I dagens koronasituasjon: Er det forsvarlig å sende noen på arrangement allerede i august? 
NSI forholder seg til myndighetenes retningslinjer 

- Avhenger av koronasituasjonen hvorvidt det er aktuelt å delta eller ikke, men per nå er det 
stor sannsynlighet for at dette blir utsatt eller avlyst 

- Vedtakssak vedr deltakelse skjer etter mer info fra FISU vedr avholdelse av arrangementet 
eller ikke 
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Vedtakssak 24/4/20 Regnskapsrapport pr. 31.3 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og gikk igjennom regnskapsrapporten overordnet med forklaring av de største 
avvikene ihht prognosekommentarene. 
 
Det var ingen kommentarer til saken utover dette. 

 

VEDTAK: Regnskapsrapporten pr 31.3 godkjennes med tilhørende kommentarer 

 

Vedtakssak 25/4/20 Instruks for NSIs Arbeidsutvalg 

SAK: AU 
 
AH innledet saken. 
 
Det var ingen kommentarer til saken. 

 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar instruks for NSIs Arbeidsutvalg 

 

Vedtakssak 26/4/20 Dispensasjon fra krav om 

studentstatus ved utsettelse av SNM våren 2020 

SAK: MVN 
 
MVN innledet saken og følgende ble kommentert: 

- En slik dispensasjon gjør at deltakerne fortsatt vil være berettiget til å delta i neste års EM 
- Ved en eventuelle ytterligere utsettelse må man påse at en eventuell dispensasjon fortsatt 

gjør at deltakerne kvalifiserer til student-EM 

 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar at studenter med gyldig semesterregistrering for våren 

2020, kan delta på SNM høsten 2020, dersom arrangementet opprinnelig var terminfestet 

til våren 2020.   
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Vedtakssak 27/4/20 Støtte til e-sport under SL Bergen 

Challenge 2020 

SAK: MVN 
 
MVN innledet saken og følgende ble kommentert: 

- Dagens rammer forankret i bestemmelsene gir ikke administrasjonen mulighet til å gjøre 
tilpasninger som etterspurt i dette tilfellet  

- E-sport er ikke kun én idrett, men de ulike spillene kan anses som ulike «idretter». Dette er 
argumenter for at man kan avholde flere mesterskap innenfor e-sport. 

- Dette er en anledning til å benytte SL Bergen Challenge som pilot i å arrangere nasjonale 
mesterskap i e-sport og midlene tildeles derfor som «utviklingsmidler». Dette innebærer at 
støtten tilsvarer rammene for støtte inntil 3 Student-cup under budsjettet for Nasjonale 
mesterskap, men alle kriteriene må ikke være på plass for å få denne støtten fordi man 
anser dette som midler til utvikling og testing av en «ny idrett»  

 

VEDTAK: FS gir administrasjonen mandat til økonomisk konsekvensutredning og tildeling 
av støtte til e-sport under SLBC20. Administrasjonen skal holde seg innenfor forbundets 
totalbudsjett for støtte til SLBC20, og innenfor rammene tilsvarende støtte til 3 SC. Dette 
vil gis som utviklingsmidler, og er et pilotprosjekt. 

 

Vedtakssak 28/4/20 SL Bergen Challenge 2020 – Dekning 

av evt. underskudd ifm Korona 

SAK: MVN 
 
MVN innledet saken og følgende ble kommentert: 

- Forbundsstyret vil gjennom en slik generell dekning av et evt. underskudd vise arrangør at 
forbundet står bak dem og har tillit til gjennomføringen fra arrangør sin side 

 

VEDTAK: FS ønsker å støtte gjennomføring av SLBC2020 til tross for evt. nedskalering og 
endrede rammevilkår som følge av Koronakrisen. For å sikre forutsigbarhet for arrangøren 
vil NSI dekke inntil halvparten av et evt. underskudd fra SLBC2020 som dekkes av 
forbundets egenkapital. Beløpet er begrenset oppad til kr. 50 000,- 
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Vedtakssak 29/4/20 Tildeling Studentlekene Trondheim 

2021 

SAK: MVN 
 
GR innledet saken og følgende ble kommentert: 

- Det er et viktig prinsipp at forbundsstyret gjør den formelle tildelingen av Studentleker. 
Dette er vårt flaggskip og største merkevare. Innstillingen endres derfor til at forbundsstyret 
tildeler lekene i dette styremøtet, og at administrasjonen følger videre opp bemerkningene 
med arrangør. 

 
 

VEDTAK: Forbundsstyret anser søknaden som god og tildeler NTNUI Studentlekene 
Trondheim 2021 med følgende bemerkninger:  
 

• Det gjøres en risikovurdering av økonomien / budsjetteringen i forhold til 

eventuelle konsekvenser av koronasituasjonen 

• Det må kvalitetssikres at den enkelte idrett er gjennomførbar ihht budsjett og 

forventet deltakelse. 

 

 

Vedtakssak 30/4/20 Fordeling av utviklingsmidler og 

revidering av retningslinjer for støtte til trener- og 

dommerutvikling 

SAK: AR/SR 
 
SR innledet saken og følgende ble kommentert: 

- Det savnes en oversikt over hvilke tiltak som ikke vil få støtte dersom elitesatsing skal fjernes 
som støtteberettiget i år 

- Det ønskes også en nærmere forklaring på hvilke tiltak som vil få støtte innenfor 
utviklingsmidler 

- Det kom forslag på endring av ny ordlyd i retningslinjene knyttet til tildeling av midler til 
trener- og dommerutvikling, samt ønske om utsettelse av fordelingen av utviklingsmidler 
basert på en redegjørelse for det ovennevnte 

 
 

VEDTAK:  
 
Forslag vedtak endring ordlyd til: 
Midler til trener- og dommerutvikling skal styrke studentidretten ved at kompetansen 
kommer til gode lokalt i studentidrettslaget og/eller på NSIs nasjonale mesterskap. 
Hvordan dette skal oppnås må komme frem i søknaden. 
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Enstemmig vedtatt 
 
Endringsforslag vedtak:  
Fordeling av utviklingsmidler utsettes 
 
Vedtatt med 4 stemmer for, 3 stemmer mot 

 

Vedtakssak 31/4/20 Mandat NSIs Klubbutviklingsutvalg – 

«Studentidretten skal 2020-2022» 

SAK: SR 
 
SR innledet saken og følgende ble kommentert: 

- Viktig at man hekter arbeidet med NSIs klubbutviklingskonsept opp mot de allerede 
eksisterende konseptene i idretten, slik at dette ikke blir forvirrende for 
studentidrettslagene (mange tilbud å forholde seg til) 

- Representanter fra styret til utvalget avklares etter styrehelgens strategidiskusjon når man 
har fått litt bedre oversikt over arbeidet for perioden 

 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar å nedsette et klubbutviklingsutvalg med tilhørende 
mandat 

 

Vedtakssak 32/4/20 Deltakelse i internasjonalt prosjekt om 

«Dual Career» - FISU 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og følgende ble kommentert: 

- Positivt å få mulighet til å delta i et internasjonalt prosjekt som gir oss støtte til å utvikle vår 
egen politikk på området ihht vedtatt strategi 

- Prosjektets varighet må avklares med FISU ifm søknadsprosessen 

 
 

VEDTAK: Forbundsstyret støtter NSIs deltakelse som samarbeidspartner i prosjektet og gir 
administrasjonen myndighet til å følge opp søknadsprosessen videre med FISU.   

 

 

Styremøtet ble avsluttet fredag 17. april kl 19:30.  
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Representasjon  

Representasjon siden styremøte 3/20: 
 

• Særforbundsmøte - NIF, 1. april, Teams: Adrian S. Haugen og Guro Røen 

 
 
 
 
 
 

Frist for merknader til protokoll: 7.5.2020  

Oslo, 30. april 2020 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


