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Sted:  Teams 
Dato: 17. august 2020  
Til stede: Adrian S. Haugen (ASH), Kjell-Erik Kvamsdal (KEK), Pauline Sjøvold (PS), Even 
Kallevik (EK), Martin Sikkeland (MS), Nygaard (RN), Elisabeth S. Kristensen (ESK) 
Forfall: Sigrid N. Rød (SNR) 
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær), Sofus Rasmussen (SR) og Magnus V. 
Nedregotten (MVN) 
Referent: Guro Røen (GR)  

  
President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet mandag 17. august kl 18:00 i Teams.  

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: ASH 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt: 
 
 
INFORMASJONSSAKER 
Ingen saker 
 
DISKUSJONSSAK 
Ingen saker 
 
VEDTAKSSAKER 
44/E5.2/20  NSIs vurderinger av høstens arrangementer ifm korona 
45/E5.2/20 Gjennomføring av Studentlekene Bergen Challenge 2020 
  

 
ASH ble valgt som ordstyrer. 
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Vedtakssak 44/E5.2/20 NSIs vurderinger av høstens 

arrangementer ifm korona 

SAK: MVN/SR 
 
GR og MVN innledet saken og gikk kort igjennom hovedmomentene i saksgrunnlaget før det 
ble åpnet for diskusjon. 
 
Følgende ble kommentert i saken:  
 
Overordnede betraktninger: 

- Ha i bakhodet at studenter generelt har kommet i medienes søkelys den siste tiden ifm 
fadderukene og at unge voksne er en gruppe hvor smitten har økt mest. Dette er viktig å ha 
med seg når man skal gjøre vurderinger for arrangement og møteplasser for denne 
målgruppen. Her må det hensyntas både helse og omdømme 

- Smitte på et NSI-arrangement kan medføre at idretten som helhet, inkludert oss selv, vil ta 
lenger tid å få gjenåpnet for fullt 

- All aktivitet forutsetter gode planer for håndtering av smittevern, som gjør at vi kan 
håndtere smitte og god smittesporing dersom smitte oppstår 

- Viktig å opprettholde en viss grad av «normalitet» oppe i en allerede unormal og usikker 
situasjon vi foreløpig ikke vet varigheten av 

- Viktig å jobbe for at arrangører og klubbene i størst mulig grad kan få opprettholde sin 
aktivitet. Det trumfer risikoen med smittevern, så lenge man holder seg innenfor det som til 
enhver tid er tillat 

 
Gjennomføring av idrettsarrangement: 

- Retningslinjene gjeldende særforbund har utarbeidet for sin særidrett bør gjelde tungt. Å ha 
tillit til at det «mest kvalifiserte organisasjonsleddet» har gjort sine beslutninger er viktig. 

- Likevel kan man ta til orde for at det i noen tilfeller vil være grunn til at NSI gjør egne 
vurderinger i tilfeller der det anses som høy risiko for at 1-metersregelen ikke kan 
overholdes 

- NSI anerkjenner at vi ikke har særskilt kompetanse på smittevern, noe som gjør det vanskelig 
å ta kvalifiserte beslutninger basert på dette, utover det som reguleres i myndighetenes 
lovverk, retningslinjer og anbefalinger 

- Som hovedregel at man følger gjeldende særforbund sine retningslinjer, men at det gjøres 
egne vurderinger av den enkelte idrett dersom vi ser det som vanskelig å opprettholde 1-
metersregelen (ettersom kontaktidrett for de over 20 år fortsatt ikke er lov) 

- Administrasjonen løftet også frem perspektivet om risikoen man som arbeidsgiver tar og det 
etiske ved å sende teknisk delegerte fra administrasjonen og forbundsstyret rundt på alle 
våre arenaer, og som på den måten vil kunne bli ekstra eksponert for smitte (vil være ekstra 
gjeldende for Studentlekene Bergen Challenge) 

 
Gjennomføring ikke-sportslig arrangement/samlinger: 

- Det vil være enklere å kunne gjennomføre våre samlinger ihht gjeldende smittevern 
- Networking-aspektet ved Ledersamlingen gjør at det argumenterer for å gjennomføre fysisk 

samling 
- Det må foreligge en konkret plan for smittevern rundt det sosiale på kveldstid under 

Ledersamlingen, slik at ikke dette potensielt vil kunne spre smitte 
- Hotellet er medarrangør og vil kunne bistå med sin kompetanse mtp smittervern 
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- Reiseaktivitet:  
o Ikke alle opplever det som like trygt å reise, og hvor går grensen for «nødvendig 

arbeidsreise»? Samtidig er det viktig å tilby noen fysiske møteplasser for 
medlemmene våre i en ellers krevende situasjon, så lenge det er smittevernsmessig 
forsvarlig 

o Det var noe ulike preferanser på innlandsreise i forbundsstyret, og noe variasjon i 
hva som oppleves som etisk riktig. Forslag om at deler av Ledersamling skal kunne 
følges digitalt slik at ingen «tvinges» til å reise 

- Digital gjennomføring: 
o Det er ikke ønskelig å gjennomføre Mentorprogrammet digitalt, da første samling 

handler mye om å bygge relasjoner mellom mentees og i mentorparet. Digital 
gjennomføring vil i for stor grad gå utover kvaliteten av programmet 

o Ledersamlingen: Det bør tilbys streaming av hovedinnleggene, slik at man kan delta 
selv om man ikke ønsker/kan reise, og dette kan også gjøre at flere generelt sett vil 
få med seg samlingen 

 
Sosial profil på våre arrangement/mesterskap: 

- Studenter er en sosial gruppe. Hvis vi først skal gjennomføre arrangementer, blir det trolig 
vanskelig å få folk til å delta dersom det ikke er noe sosialt tilknyttet til arrangementene. 
Man kan også tenke seg at det vil oppstå noe sosialt uansett gjennom private initiativ, så 
lenge det sportslige fortsatt gjennomføres 

- Arrangører bør ha et valg om å arrangere eller ikke (fraviker regulering i 
mesterskapsbestemmelsene). Vurderingen bør tas mtp. ressurser til å gjennomføre et 
arrangement i henhold til gjeldende smittevern 

- Viktig å arbeide for kvalitetssikring hos arrangør og at alle de ansvarlige kan smittevern. Se 
på aktuelle apper ol. for opplæring av de frivillige.  

o Mange «underarrangører» som må kvalitetssikres ifm godt smittevern, som vil kreve 
merarbeid for NSI administrasjon i oppfølgingen av dette  

- Vesentlig enklere å gjennomføre arrangementer på Thon/andre hoteller/offentlig arrangør 
vs klubb alene 

- Argumentet om at det er bedre og tryggere å legge til rette for sosial aktivitet i kontrollerte 
former i regi arrangør enn at folk skal gjøre dette på egne initiativ veier tungt 

- NSI kan oppfordre til å ha en form for sosialt arrangement, men at dette begrenses til et 
minimum. Arrangører må sende inn gode planer for hvordan smittevern skal overholdes, og 
oppfordres til å samkjøre med en ekstern arrangør som hotell el. 

 
 

VEDTAK: 

Vedtak 1: 

NSIs ledersamling og mentorprogram skal så langt det lar seg gjøres arrangeres som normalt. 

Det skal utarbeides detaljerte smittevernplaner for de enkelte samlingene. Det faglige 

innholdet på ledersamlingen skal streames så det er mulig å delta elektronisk. På disse 

arrangementene skal de til enhver tids gjeldende smittevernregler følges.  

Vedtak 2: 
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Som hovedregel skal vi til enhver tid forholde oss til de respektive særforbunds vurderinger 

vedrørende deres idretter. Dog skal det ved tvilstilfeller gjennomføres en vurdering på hvorvidt 

vi anser det som mulig eller ikke å overholde de til enhver tids gjeldende smittevernregler. 

Vedtak 3: 

Sosiale arrangement skal være nøkterne og ta nødvendig hensyn til smitte. For at en arrangør 

skal kunne arrangere sosiale arrangementer under studentidrettslige arrangement, skal NSIs 

administrasjon ha dialog med arrangøren, for å påse at de sosiale arrangementene følger de 

til enhver tids gjeldende smittevernregler. Det skal her påses at arrangør har tilstrekkelige 

tiltak for å sikre smittesporing, og for å hindre smittespredning. Det skal fremlegges en 

grundig og realistisk smittevernplan. Forbundsstyret innser alvoret i situasjonen, og 

anerkjenner at sosiale arrangementer innebærer risiko for spredning. Forbundsstyret anser 

det derimot dit hen at smittevern og smittesporing vil være lettere å opprettholde under et 

arrangement med en ansvarlig arrangør enn ved alternativet hvor de enkelte deltakerne 

gjerne holder private arrangementer. 

 

Vedtakssak 45/E5.2/20 Gjennomføring av Studentlekene 

Bergen Challenge 2020 

SAK: MVN 
 

MVN innledet saken og følgende ble kommentert: 
- Studentlekene som et fleridrettsarrangement, vil fremstå og omtales som ett arrangement, 

selv om man lovlig kan bryte det ned til enkeltstående student-NM. Dette kan se uheldig ut 

mtp at antall deltakere og tilreisende vil overstige antallet satt for arrangement. 

- Jo nærmere vi kommer arrangementet, jo mer spiller usikkerheten rundt antall deltakere og 

økonomi inn.  

- Vurderinger ang reise:  

o Kan anta at dette øker smitterisikoen ved at så mange samles samtidig i samme by 

- Den planlagte versjonen av SL Bergen Challenge innenfor gjeldende smittevern fraviker stort 

fra SL-konseptet. Det planlegges for et sterkt redusert SL både når det gjelder 

kulturarrangementer og antall idretter. Dette betyr at man kan spørre seg hvor mye dette 

avviker fra SL som NSIs «flaggskip» og hvilke fremtidige omdømme-konsekvenser vil det få å 

gjennomføre et så redusert SL 

- Det er tungtveiende at flere forbund har avlyst større arrangement denne høsten som kan 

sammenlignes med SLBC sin karakter 

- Det mest tungtveiende er til slutt hvordan arrangørkomiteen forholder seg til dette. Også 

ved en eventuell avlysning, om det ønskes en utsettelse til neste år.  
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VEDTAK: Det skal holdes et styremøte den 27. august 2020 hvor forbundsstyret skal ta en 

konkret vurdering på premisser for høstens SNM, og hvorvidt SLBC skal avholdes, utsettes 

eller avlyses. 

Administrasjonen skal til neste møte utarbeide en konsekvensutredning vedrørende 

eventuelle avlysninger av studentidrettslige arrangementer høsten 2020. 

 
 
Styremøtet ble avsluttet kl. 20:10. 

 
 
 
 

Frist for merknader til protokoll: 31.8.2020  

Oslo, 24. august 2020 

Guro Røen, generalsekretær (sign.) 


