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Sted:  Teams 
Dato: 5. februar 2020  
Til stede: Emilie Zakariassen Hansen (EZH), Cecilie Kappelslåen (CK), Mads Bjørgan (MB), 
Helge Sættem (HS), Jørgen Sundt (JS), Frida E. Nielsen (FEN), Adrian S. Haugen (ASH) (tom. 
diskusjonssak 1/2/20), Martin Sikkeland (MS) (hadde stemmerett i alle vedtakssakene 
ettersom ASH ikke var til stede under disse) 
Forfall: Ingen 
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær) 
Referent: Guro Røen (GR)  

  
President Emilie Zakariassen Hansen åpnet styremøtet onsdag 5. februar kl 18:00 i Teams.  

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: EZH 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Vedtakssak 13/2/20 Innstilling valgkomité i opprinnelig 
saksliste, ble strøket ettersom det ikke forelå noen innstilling til møtet. Følgende saksliste ble 
enstemmig vedtatt: 
 
DISKUSJONSSAK 
1/2/20 Innkomne forslag Forbundstinget 2020 
  
VEDTAKSSAKER 
11/2/20 Revidert årsbudsjett 2020 og Tingsak 9: Revidert Langtidsbudsjett 

2020-2022 
12/2/20 Tingsak 4: Behandle NSIs forbundsrapport 2018-2019 
13/2/20 Endring tidspunkt for Forbundstinget (forberedelse 

lovendringsforslag) 
14/2/20 Tingsak 7: Tilsette statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og 

fastsette dennes honorar 
15/2/20  Instruks NSIs lovutvalg 
16/2/20 Instruks NSIs kontrollutvalg 
17/2/20  Resolusjon om e-sport i studentidretten 
18/2/20 Fullmaktsmatrise 
 
  
EZH ble valgt som ordstyrer. 
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Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 

SAK: EZH 

 
Ingen saker.   
 
 

Diskusjonssak 1/2/20 Innkomne forslag Forbundstinget 

2020 

SAK: GR 
 
Frist for å sende inn innkomne forslag var lørdag 1. februar og en oversikt over innkomne 
forslag ble lastet opp i Teams 4. februar.  
 
Styret diskuterte de innkomne forslagene i møtet. Kommentarene er notert i eget 
dokument lastet opp i Teams som administrasjonen tar utgangspunkt i når saksgrunnlag og 
forslag til innstilling til tinget utarbeides. 
 
Videre prosess er at administrasjonen ferdigstiller saksgrunnlag og forslag til innstilling, 
legger dette ut for vedtak i Teams snarest og ila uke 7. Vedtakene må være gjort i god tid 
innen sakspapirene skal sendes ut senest lørdag 15. februar ihht loven. 
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Vedtakssak 11/2/20 Tingsak 9: Revidert Årsbudsjett 2020 

og Langtidsbudsjett 2020-2022 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og gjorde rede for endringene gjort i de reviderte forslagene årsbudsjett 
2020 og langtidsbudsjett 2020-2022.  
 
Det var ingen kommentarer til saken. 
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar det reviderte Årsbudsjettet 2020. Forbundsstyret vedtar 

det reviderte utkastet til langtidsbudsjettet 2020-2022 som legges frem på Forbundstinget 

 

Vedtakssak 12/2/20 Tingsak 4: Behandle NSIs 

forbundsrapport 2018-2019 

SAK: GR 
 
GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken. 
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar fremlagte forbundsrapport 2018-2019 og gir 

administrasjonen ansvar for å ferdigstille versjonen som skal legges frem på 

Forbundstinget  

 

Vedtakssak 13/2/20 Endring av tidspunkt for forbundsting 

(forberedelse lovendringforslag) 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og følgende ble kommentert: 

- Mai gir bedre fleksibilitet for avholdelse av tinget, men et forbundsting i mai vil uansett være 
et uheldig tidspunkt for medlemsmassen grunnet eksamenstid 

- Foreslås å endre til «innen utgangen av april» i innstillingen 

 
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar å fremme følgende lovendringsforslag til forbundstinget 
2020: 
 
§ 14  Særforbundstinget 
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(1)  Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes annethvert 
år innen utgangen av april i år med like årstall. 

 
6 stemmer for, 1 stemme imot 

 

Vedtakssak 14/2/20 Tingsak 7: Tilsette statsautorisert 

revisor til å revidere regnskapet og fastsette dennes 

honorar 

SAK: GR 
 
GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.  
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar å foreslå følgende vedtak: «Tilsette statsautorisert revisor til 

å revidere regnskapet og fastsette dennes honorar»; «Forbundstinget ber Forbundsstyret 

videreføre samarbeidet med BDO og gir fullmakt til å godkjenne revisjonshonorar.» 

 

Vedtakssak 15/2/20 Instruks NSIs lovutvalg 

SAK: SR 
 
GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.  
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar fremlagte instruks for NSIs lovutvalg. Instruksen trer i kraft 

ved start på ny tingperiode 

 

Vedtakssak 16/2/20 Instruks NSIs kontrollutvalg 

SAK: SR 
 
GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.  
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar fremlagte instruks for NSIs kontrollutvalg. Instruksen trer i 

kraft ved start på ny tingperiode 

 



| 5 Protokoll styremøte 2/20  

Vedtakssak 17/2/20 Resolusjon om e-sport i 

studentidretten 

SAK: SR 
 
GR innledet saken og følgende ble kommentert i saken: 

• Endre siste punkt under «Norsk studentidrett mener derfor at:» fra «Samskipnadene skal 

tilrettelegge for e-sport…» til «Et hvert campus skal tilrettelegge for e-sport gjennom 

studentidrettslagene ved å blant annet tilgjengeliggjøre anlegg/lokaler» 

 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar å foreslå fremlagte resolusjon om e-sport til Forbundstinget 

2020 

 

Vedtakssak 18/2/20 Fullmaktsmatrise 

SAK: GR 
 
GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.  
 
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar fremlagte fullmaktsmatrise 

  

Styremøtet ble avsluttet kl. 20:00 

 

Representasjon  

Ingen representasjon siden styremøte 1/20. 
 

 

 
 

Frist for merknader til protokoll: 14.2.2020 kl 12:00 

Oslo, 7. februar 2020 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


