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Sted:  Teams 
Dato: 12. juni 2020  
Til stede: Adrian S. Haugen (ASH), Kjell-Erik Kvamsdal (KEK), Pauline Sjøvold (PS), Martin 
Sikkeland (MS), Ragnhild Nygaard (RN), Sigrid N. Rød (SNR), Elisabeth S. Kristensen (ESK)  
Forfall: Even Kallevik (EK) 
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær) 
Referent: Guro Røen (GR)  

  
President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet fredag 12. juni kl 17:00 i Teams.  

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: ASH 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt: 
 
INFORMASJONSSAKER 
1/5/20 Informasjon fra forbundskontoret 
2/5/20 Informasjon om koronasituasjonen 
3/5/20 Status Rekrutteringsutvalget 2020 
 
VEDTAKSSAKER 
37/5/20 Scenarioplanlegging Korona – Høsten 2020 
38/5/20 Regnskapsrapport pr. 31.5 
39/5/20 Revidering fordeling utviklingsmidler 2020 
40/5/20 «Studentidretten vil!» - Handlingsplan 2020-2022 
41/5/20 Representasjon høsten 2020 og møteplan forbundsstyret 
 
  

ASH ble valgt som ordstyrer. 
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Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll 

 
Fra forrige styremøte: 
 
Vedtakssaker: 
  
30/4/20 Fordeling av utviklingsmidler og revidering av retningslinjer for støtte til trener- og 
dommerutvikling. Se styresak 39/5/20. 
 
36/E4/20 Mandat Rekrutteringsutvalg – Korona. Se informasjonssak 3/5/20. 

 
 

Informasjonssak 1/5/20 Informasjon fra forbundskontoret 

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

Informasjonssak 2/5/20 Informasjon om 

koronasituasjonen 

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

Informasjonssak 3/5/20 Status Rekrutteringsutvalget 2020 

SAK: KEK 
 
KEK innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken. 
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Vedtakssak 37/5/20 Scenarioplanlegging Korona – Høsten 

2020 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og gikk kort igjennom scenarioplanleggingen av høstens aktiviteter. 
 
Det var ingen kommentarer til saken. 

 

VEDTAK: Forbundsstyret godkjenner fremlagte scenarioplan for NSIs aktiviteter høsten 

2020 

 

 

Vedtakssak 38/5/20 Regnskapsrapport pr. 31.5 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og gikk kort igjennom kommentarene til regnskapsrapporten pr 31.5.  
 
Det var ingen kommentarer til saken utover dette. 
 

VEDTAK: Regnskapsrapporten pr 31.5 godkjennes med tilhørende kommentarer 
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Vedtakssak 39/5/20 Revidering fordeling utviklingsmidler 

2020 

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

- Forslag til endring av ordlyd i vedtaket til: «De resterende utviklingsmidlene fordeles fra én 
felles pott, utviklingsmidler. I 2020 kan det søkes midler til smittevernstiltak i forbindelse 
med utviklingsrettede tiltak.» 

- Har det vært vurdert om smitteverntiltak ikke skal tas av utviklingsmidlene og om det evt er 
mulig å få støtte til dette gjennom andre ordninger? Det foreligger foreløpig ingen ordninger 
tilgjengeliggjort fra NIF ifm støtte til økte kostnader ved smittevern, utover at det er 
utarbeidet felles informasjonsmateriell til bruk av idretten ifm smittevern. Vurderingen fra 
administrasjonen har vært at nåværende beløp til utdeling høsten 2020 anses som dekkende 
basert på bla. historiske data ved tildeling av utviklingsmidler.  

 
 

VEDTAK: De resterende utviklingsmidlene fordeles fra én felles pott, utviklingsmidler. I 

2020 kan det søkes midler til smittevernstiltak i forbindelse med utviklingsrettede tiltak. 

Vedtatt med 6 stemmer for – 1 stemme mot 

 

 

Vedtakssak 40/5/20 «Studentidretten vil!» - Handlingsplan 

2020-2022 

SAK: GR 
 
GR innledet saken og gikk kort igjennom handlingsplanen for 2020-2022 og tanker rundt 
oppfølging av denne i perioden.  
 
Det var ingen kommentarer til saken. 
 

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar fremlagte handlingsplan for perioden 2020-2022 
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Vedtakssak 41/5/20 Representasjon høsten 2020 og 

møteplan forbundsstyret  

SAK: AU 
 
GR innledet saken og gikk kort igjennom høstens møter og representasjon. Alle aktiviteter er 
nå dekket av minst én representant, og det vil være mulig å sette seg opp på representasjon 
utover dette dersom det skulle passe / være ønskelig.  
 
Følgende møteplan for forbundsstyret høsten 2020 ble vedtatt: 

• 12.-13. september - fysisk møte i Oslo 

• 25. oktober - fysisk møte ifm Ledersamlingen (23.-25. okt) 

• 12. november, ettermiddag - digitalt møte hvis behov 

• 4.-6. desember - fysisk møte i Oslo inkl. juleavslutning 

 

VEDTAK: Forbundsstyrets møteplan og representasjon for høsten 2020 godkjennes 

 
 
Styremøtet ble avsluttet kl. 18:10. 

 

 

 

Representasjon  

Representasjon siden styremøte E4/20: 
 

• Digitalt medlemsmøte – SFF, 25. mai; Adrian S. Haugen & Guro Røen 

• NIFs Ledermøte – digitalt, 5. juni; Adrian S. Haugen (representant) 

 
 
 
 
 

Frist for merknader til protokoll: 29.6.2020  

Oslo, 22. juni 2020 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


