NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND
Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2014
Sak nr.

Saksnavn

Vedtak

1/1/14

Utvalg pr. 31.12.2013

Forbundsstyret tar regnskapsrapport pr. 31.12.2013 til etterretning.

2/1/14

Budsjett 2014-2016

3/1/14

NSIs forbundsrapport 20122013

Forbundsstyret vedtok enstemmig at AU får fullmakt til å utarbeide endelig forslag til budsjett for 20142016, som legges frem for forbundsstyret på styremøte 2/14.
Forbundsstyret vedtar enstemmig det fremlagte forslag som NSIs forbundsrapport 2012-2013, og gir AU
fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

4/1/14

Strategi 2014-2019

5/1/14

Betalingsløsning for SL BC
2014

6/1/14

Reisefordeling
studentmesterskap

7/1/14

Høringer fra NIF

8/1/14

Endringer
Mesterskapsbestemmelsene

9/1/14

Retningslinjer deltakelse på
internasjonale mesterskap

Forbundsstyret vedtok enstemmig at AU får fullmakt til å utarbeide endelig forslag til strategi for 20142019, etter de justeringer som kom frem under behandling av saken. Nytt forslag legges frem for
forbundsstyret på styremøte 2/14.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å utvide abonnementet med Nets, med forbehold om at det er mulig å
flytte betalingsløsning til ny url på et senere tidspunkt, at abonnementets bindingstid ikke overskrider 1 år
og at liste over transaksjoner kan sendes direkte fra Nets til teknisk arrangør, og tilbyr SL BC 14 og benytte
dette under deres arrangement.
Forbundsstyret vedtar de fremlagte satsene som NSI’s reisefordelingsstøtte og ber administrasjonen
oppdatere Mesterskapsbestemmelsene med nye satser. Satsene gjelder fra vedtaket er fattet.
For SM i håndball 2014 legges det på kr 100 pr reise som kompensasjon for høyere deltakeravgift.
FS vedtok enstemmig å gi AU fullmakt til å svare på høringene med de innspill som har kommet under
behandlingen av saken.
FS behandlet de foreslåtte endringer i mesterskapsbestemmelsene:
1.2.2. SC-status – enstemmig vedtatt.
2.1.2. Deltakerberettigelse i SC – enstemmig vedtatt.
2.1.3. Deltakerberettigelse i FA – enstemmig vedtatt.
4.1. Støtte til SM – enstemmig vedtatt.
1.7.2. Forsikring – enstemmig vedtatt.
Følgende forslag ble ikke endret:
2.1.4. Deltakerberettigelse i SL – Ikke behandlet.
4.4. Støtte til SL – Endringsforslaget nedstemt 3 mot en stemmer.
Forbundsstyret vedtar de fremlagte forslag til endringer i Retningslinjer for deltakelse i internasjonale
studentmesterskap.
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10/1/14

FISU Forum 2014

11/1/14

Gjennomføring av styremøter

12/1/14

Representasjon konferanser

13/1/14

Endringer statutter
Bragdmedalje

Forbundsstyre vedtar å sende Marius H Johannessen og Karl Olav Haaland som NSI’s offisielle
representanter til FISU Forum.
FS vedtok enstemmig å legge til følgende tekst under kapittelet ”Styremøter – Innkalling til møter,
innmelding av saker, sakspapirer og protokoll” i organisasjonshåndboken.
«Styremøter gjennomføres normalt ved fysisk oppmøte. Ved enkle saker, hastesaker eller når det av annen
grunn utval ser det mulig eller nødvendig å være samlet på et sted brukes fjernmøte. Fjernmøte kan også
benyttes for de Styremedlemmer som er forhindret utvalg å fysisk være tilstede på hele eller deler av et
styremøte.
Følgende forhold må da være oppfylt:
- Stabil og tilstrekkelig rask kommunikasjonskanal til styrerommet.
- Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre
- Utvalg ha sjenerende bakgrunnsstøy.
- Befinne seg på et skjermet sted, utvalg andre personer til stede.
FS vedtok enstemmig å innlemme følgende punkt (uthevet) i kapittelet Forbundsstyre i
Organisasjonshåndboken.
Styremedlemmers deltakelse på NSIs konferanser og mesterskap
a) På aktivitetskurset skal det være to eller utvalg styremedlemmer
b) Styret har møteplikt på ledersamlingen og nettverkssamlingen
c) Ved SM bør det være en representant utvalg styret, administrasjonen er kun tilstede i spesielle tilfeller
eller sterke ønsker om å delta. Ved store SM bør det være to eller utval representanter.
d) Fremstå som et samlet og engasjert styre.
e) NSI styret skal som arrangører og representant være lett synlige for deltakerne og stille i NSIs
profileringsklær.
f) Delta på hele programmet
g) Delta i gruppeoppgaver, workshops ol. For å gjøre terskelen lavere for medlemmer å ta kontakt med
NSI.
h) Ha en tydelig rollefordeling i forkant av samlingen
i) På konferanser bør styremedlemmene og oppgavene til styret og komiteer presenteres for lagene
FS vedtok enstemmig å innlemme følgende tekst (uthevet) i kapittelet Representasjon i
Organisasjonshåndboken.
Representasjon Ansatte og tillitsvalgte i NSI er representanter for NSI i sammenhenger som kan betegnes
som jobb eller representasjon, eller når vi kan forbindes med NSIs kjennemerker. Vi må opptre på en måte
som inngir tillit og understreker kvalitet overfor alle forbindelser, eksternt og internt. Dette innebærer at vi
kommer tidsnok og møter opplagt. Vi skal også være utvalg og inkluderende og vise interesse for lagene og
deres aktivitet.
FS vedtok at saken sendes tilbake til utvalget, og ber utvalget vurdere følgende forhold før et eventuelt nytt
forslag kan vurderes på nytt av FS:
- Tildeling av bragdmedaljer bør gis en kjønnsmessig vurdering. Eksepsjonell god sportslig prestasjon(er).
Bør en nedsatt komite eller FS gjøre vurderingen?
- VM/Universiade teller utvalg enn EM, utvalg enn en medalje (minimum 2 gull, eller utval medaljer), en
felles kriterieliste.
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- Skille mellom EM og VM/Universiader
Forbundsstyret vedtok enstemmig å videreføre mentorprogrammet for 2014 og gir klubbutviklingsutvalget
fullmakt til å jobbe videre med programmet.

14/1/14

Mentorprogrammet for kvinner
2014

15/1/14

Neste styremøte

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gjennomføre styremøte 2/2014 den 8-9 mars.

16/1/14

Delegasjonsbekledning

17/1/14

Representant EUSA GA

FS vedtok å gi INTU ansvar for å finne mulige leverandører og fremforhandle avtaler om
delegasjonsbekledning for Utvalg- og Vinteruniversiadene. Avtalene legges frem for GS som tildeles
myndighet til å signere. Under utarbeidelse av avtaler og design skal det tas høyde for at det parallelt jobbes
med en hovedsponsor, og tilrettelegges for at denne kan settes på delegasjonsbekledningen.
FS vedtok enstemmig at AU delegeres ansvar for å finne representant for EUSA GA 2014.

18/2/14

Saker for Forbundstinget

Forbundsstyret vedtar de foreslåtte vedtakstekster til NSIs saksdokumenter for Forbundstinget 2014.

19/2/14

Forbundsstyrets årsberetning
2013

Forbundsstyret vedtok enstemmig den fremlagte beretningen for 2013 som forbundets økonomiske
årsberetning for 2013 og legger denne frem for Forbundstinget i 2014.

20/2/14

NSIs strategi 2014-2019

Forbundsstyret vedtok enstemmig det vedlagte dokument, med de endringer som ble gjort under
behandling av saken, som FS forslag til NSIs strategi for 2014-2019 på Forbundstinget 2014.
Karl Olav Haaland ba om dissens i forhold til et strukturvalg i dokumentet, da han mente målplan for perioden
burde vært inkludert i strategidokumentet.

21/2/14

Nummereringsfeil

22/2/14

Innkomne saker frå OSI og
NTNUI

23/2/14

NSIs innstilling til
høydehusbruken i norsk idrett

24/2/14

NSIs budsjett 2014-2016

25/2/14

Innstilling til valgkomite

SM/SL er under stadig utvikling. Mesterskapsbestemmelsene og reisestøtteordningen bør derfor være
fleksible og kunne justeres etter behov. FS anbefaler derfor at det utvalg gjøres tingvedtatte endringer i
mesterskapsbestemmelsene eller reisestøtteordningen.
Forbundsstyret foreslår følgende vedtak:
Forbundstinget ber forbundsstyret vurdere endringer i mesterskapsbestemmelsene og reisestøtteordningen
etter de tilbakemeldingene forbundstinget gir i saken. I vurderingen skal det tas hensyn til både deltakere
og arrangører av SM/SL.
Forbundsstyret vedtok enstemmig utvalg å fremme sak for forbundstinget, da det utvalg er avklart om
saken kommer opp på idrettstinget, og fordi saken vil ha lav konsekvens for norsk studentidrett.
Forbundsstyret vedtar det fremlagte forslag, med de endringer som fremkommer under styrebehandling,
som styrets forslag til NSIs budsjett for perioden 2014 – 2016 til Forbundstinget i mars.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å presentere innstillingen for valgkomite for perioden 2014-2016 på
første dag av forbundstinget. Forbundsstyret gjør en endelig beslutning på sammensetning på
forbundstinget.
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26/2/14

Personalsak

Saken er unndratt offentlighet.

27/2/14

Representasjon STIK kretsting
2014

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi AU fullmakt til å finne en representant til Sør-Trøndelag
Idrettskrets kretsting og sende inn fullmaktskjema innen fristen 25. mars.

1/E1/14

Mottatt påtalebegjæring

Saken er fratatt offentlighet

28/3/14

Revidering av
reisestøtteordningen

Forbundsstyret vedtok enstemmig de fremlagte satsene som nye satser for reisestøtteordningen. Reisen må
dokumenteres ved kvittering. Dersom dokumentert billett er lavere enn den aktuelle støttesatsen vil støtten
kun dekke faktisk billettpris. Endringene skal gjelde for alle arrangement utval og med 1. Mai 2014.

29/3/14

Revidering av
mesterskapsbestemmelsene

30/3/14

SL2015

Forbundsstyret vedtok enstemmig å endre kapittel 1.7.5. i mesterskapsbestemmelsene til følgende:
1.7.5 Søknad om reisefordelingstilskudd
Kun startberettigede i.h.t. 2.1. og 2.1.1 kan søke om reisefordelingstilskudd i forbindelse med deltakelse i
SM og SC. Det er kun utøvere og en person utval støtteapparat som kan få refundert reiseutgifter.
Kun startberettigede i.h.t. 2.1. kan søke om reisefordelingstilskudd i forbindelse med deltakelse i FA.
3
Administrasjonen bes om å gjøre en redaksjonell presisering i 2.1.1:
2.1.1. Deltakerberettigelse i SM 12
Hvis et lag ikke kan stille med maksimalt antall deltakere i lagidretter etter punkt 2.1., kan laget kompletteres
med egne medlemmer som utvalg er studenter. Andelen utøvere som nevnt i første ledd, kan utvalg overstige
25 % av det maksimalt tillatt antall utøvere som utgjør et lag pr. klasse i den aktuelle lagidretten.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å tildele NTNUI retten til å arrangere SL2015 på følgende betingelser:
Gjennomføring skjer i tråd med NSI sine statutter og bestemmelser for SL, SM, SC og FA.
Innen utgangen av Juli 2014 må følgende være på plass:

NSI ut i utvalg tidligere deltakerantall og deltakerpotensial.
Dette innebærer utarbeidelse av prosedyrer for tiltak ved alvorlige hendelser, tilstrekkelig med vakter
tilstede der dette anses som nødvendig samt minimum en medisinsk ansvarlig på alle idrettsarenaer til
enhver tid.
utval overstige kr 900,nomføring ferdigstilles og signeres innen utgangen av august 2014.
Rullestolbasket gjennomføres utvalg som et SM/SC, men som en frittstående turnering. TA kan søke støtte
til faktiske utgifter for gjennomføring på opptil kr 30.000,FS gir SMU mandat til å jobbe videre med NTNUI og avklare detaljene rundt arrangementet innenfor
disse rammene samt bestemme hvilke status de enkelte idrettene får.

Side 4 av 8

31/3/14

Søknad SM i seiling og FA 2014

32/3/14

Dato for NSI konferanser i 2014

33/3/14

Datoer og steder for styremøter
i 2014

34/3/14

Opprettelse av utval og
medlemmer

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi IK og KOH fullmakt til å tildele SM i seiling og
Friluftslivsarrangement 2014 etter at reviderte søknader er mottatt og vurdert ihht gjeldene retningslinjer
for tildeling.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å arrangere Aktivitetskurs 26. – 28. September og Ledersamling 24. – 26.
oktober 2014. Konferanseutvalget (Utviklingskonsulenten) får fullmakt til å bestemme sted og finne teknisk
arrangør for Ledersamlingen. Hovedtema for ledersamlingen blir ”Effektiv ledelse av Studentidrettslag”.
Forbundstyret vedtok enstemmig at NSIs styremøter i 2014 gjennomføres på følgende datoer:
Styremøte 4/14: 15.-17. august
Styremøte 5/14: 8. oktober (i Bergen ifm. SLBC2014)
Styremøte 6/14: 21.-23. november
AU delegeres å finne sted for styremøtene, samt å finne «effektivitetsrutiner» for styremøtene.
Forbundsstyret har en ambisjon om å møte studentidrettslag, samt å gjennomføre ett kompetansehevende
tiltak ifm styremøtene.
Forbundsstyret vedtok enstemmig opprettelse av følgende utvalg og prosjektgrupper med nevnte ledere og
medlemmer:
Utvalg for nasjonale mesterskap (UNM)
Leder: Karl Olav, medlemmer: Louise, Jens, Yngvild, IK
Utvalg for ungt lederskap (UUL)
Leder: Haakon, medlemmer: Nora, Håvard, UK
Utvalg for studentidrettslagenes rammebetingelser (USR)
Leder: Jens, medlemmer: Haakon, Yngvild, GS
PROSJEKTER:
Sponsorarbeid
Hovedoppgave: Ferdigstille sponsorprospekt
Prosjektleder: Håvard, medlem: Karl Olav, Jens, UK
Klubbkontakt
Fordeling av regionsansvar i styret– lage rutiner for klubbkontakt. Prosjektet skal avsluttes ved styremøte
4/14.
Prosjektleder: Nora, medlem: Yngvild, Haakon, UK
Mentorprogrammet
Lage målavklaring – rammeverk
Prosjektleder: Louise, medlem: Nora, GS
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Friluftsliv
Arbeide med FRIFO søknad, samt rammer for FA
Prosjektleder: Louise, medlem: GS
Idrett for funksjonshemmede
Samarbeidsprosjekt NVBF, SL-Idrett for alle
Prosjektleder: Nora, medlem: IK

35/4/14

Regnskap pr. 30.06.14

36/4/14

Rent særforbund

37/4/14

Budsjettjusteringer

38/4/14

Utvalgsmandat UNM

39/4/14

Utvalgsmandat UUL

40/4/14

Utvalgsmandat USR

41/4/14

Høringer fra NIF

42/4/14

På vei mot toppen:
Universiadegjennomføring 2015

43/5/14

Regnskap pr. 31.08.2014

Eventuelle prosjektgrupper for konferanser opprettes senere.
Forbundsstyret tar regnskapsrapport pr. 30.06.2014 til etterretning.

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi AU fullmakt til å fortsette arbeidet med å
implementere NSI i Rent Særforbund under Antidoping Norge. Dette innebærer utarbeidelse
av en handlingsplan, en antidoping policy og beredskapsplan ved positive dopingprøver.
Dokumentene skal vedtas samlet på styremøte 5/2014.
Forbundsstyret vedtok enstemmig:
- kr 50 000,- til innkjøp av bannere og flagg til SL2014/15 tilføres post 90240 i 2014.
- kr 35 000,- til innkjøp av profileringsartikler tilføres post 90240 i 2014.
- kr 25 000,- til trykk av brosjyre for NSIs utdanningsprogram tilføres post 90240 i 2014.
- kr 20 000,- til idrett for funksjonshemmede tilføres post 50080 i 2014.
- kr 20 000,- til workshop for SM/SL i 2014 tilføres post 50010 Studentmesterskap.
Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslag til mandat og budsjett for UNM som
gjeldene for perioden 2014-2016.
Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslag til mandat for UUL som gjeldene for
perioden 2014-2016.
Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslag til mandat for USR som gjeldene for
perioden 2014-2016.
FS vedtok enstemmig AU mandat til å ferdigstille høring på delrapport nr. 1 om toppidrett.
FS vedtok enstemmig KOH mandat til å ferdigstille høring på utkast til søknad om
spillemidler for 2015.
Forbundsstyret vedtar den vedlagte prosjektbeskrivelse for På vei mot toppen, som
styringsdokument for deltakelse i Student-VM og Universiader.
Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 31.08.2014 til etterretning.
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44/5/14

Rent særforbund

45/5/14

TA støtte til FA – mesterskapsbestemmelsene

46/5/14

Plan for internasjonal(e)
representant(er)

47/6/14

Økonomisk ramme og plan for
arbeidet m/FISU CIC

48/6/14

Retningslinjer utv. midler elite
og støttesatser int.

49/6/14

SL2015 Forhåndsutbetaling
støtte

50/6/14

Søknad SL2015 Skisprint

51/6/14

52/6/14

NSIs utdanningsportefølje

Dato for styremøter 1/15 og

Forbundsstyret vedtok enstemmig den foreslåtte handlingsplan og gav generalsekretæren
fullmakt til å inngå avtale med Antidoping Norge med handlingsplanen som ramme for
samarbeidet.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å støtte årets friluftslivstreff «Oppdrag Troms» med kr
10.000,-. UNM har ansvar for å utarbeide rammer for fremtidig støtteordning for friluftsliv.
Forbundsstyret vedtok mot 1 stemme og 1 avholdene, å nominere Karl Olav Haaland som
kandidat til FISU CIC, etter valg av nytt styre i FISU i 2015, og starter arbeidet med å bygge
opp kandidaturet. Økonomisk ramme og plan for arbeidet skal vedtas av FS på styremøte
6/14.
Forbundsstyret vedtok enstemmig* å sette av kr 5000,- til arbeid med kandidatur for FISU
CIC. FISU GA 2015 prioriteres.
*KOH sa seg inhabil i saken, og stemte ikke.
Forbundsstyret vedtar de foreslåtte endringer i kriteriene for utviklingsmidler elite, med
unntak av kulepunkt «Tiltak for å utvikle kompetansen i klubben/laget (for eksempel
trenerkurs) maks kr 8.000,-.», som forbundsstyret ikke ønsker strøket.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å tildele SL2015 en forhåndsstøtte på kr 100.000,-. Støtten
utbetales innen 15. januar.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å tildele SL2015 en ekstra støtte på kr 10.000,- til
gjennomføring av skisprint i Trondheim sentrum. Støtten forutsetter at arrangør kan
fremvise kvitteringer for kostnader knyttet til arrangementet på minst kr 20.000,-. Dersom
gjennomføringskostnadene er lavere, vil støtten reduseres tilsvarende.
UNM skal i arbeidet for revidering av mesterskapsbestemmelsene vurdere hvorvidt
kostnadskrevende delarrangement/idretter skal inkluderes i Studentleker med støtte fra NSI.
Forbundsstyret vedtok enstemmig den nye utdanningsporteføljen til NSI. Den nye
utdanningsporteføljen implementeres i løpet av 2015. UK har ansvar for planleggingen og
den praktiske gjennomføringen av dette.
Det er UUL og UK sitt ansvar å sørge for at utdanningsporteføljen blir presentert for
målgruppen i medlemslagene og evt. andre særforbund. Det er sponsorutvalget sitt ansvar å
fremstille utdanningsporteføljen i et prospekt for evt. sponsorer.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å gjennomføre styremøte 1/15 den 21. januar på
Gardermoen, styremøte 2/15 6.-8. mars, samt styremøte 3/15 8.-10. mai, og at
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53/6/14

Nettverkssamling 2015

Nettverkssamlingen 2015 arrangeres 13.-15. mars.

Studentliga i Trondheim

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende:
FS stiller seg positive til å utvide NSIs mesterskapstilbud med regionale Sl (Studentliga).
NSI er positive til opprettelsen av Studentligaen i fotball i Trondheim, som er en fortsettelse
av ligaen som tidligere var organisert gjennom NFF.
- NSI vil gå i dialog med NFF i forkant av opprettelsen av et slikt samarbeid, for å gjøre
praktiske avklaringer.
- NSI ønsker å gi Studentligaen i Trondheim Sl-status som NSI godkjent studentserie (Sl) i
fotball for studentidrettslag og linjeforeninger.
NSI ønsker å opprette et samarbeid med Studentligaen i Trondheim for perioden 2015-2017,
hvor begge parter har en intensjon om forlengelse av samarbeidet.
Det innebærer at:
- NSI vil støtte ligaen med et årlig økonomisk bidrag i perioden 2015-2017.
- NSI skjenker ligaen dens vandrepokal, og setter opp ny, når et lag har vunnet den 3 ganger.
- Deltakende lag i studentserien trenger ikke være medlemslag i NSI, men må ha sin
naturlige rekruttering blant studenter i Trondheim. Dette vil diskuteres i videre dialog med
partene.

54/6/14

Kandidater til Idrettsstyret

Krav til studentligaen:
- NSI får en representant med stemmerett på Gløsligatinget.
- Deltakende lag i Studentligaen skal følge NSI og norsk idretts grunnverdier og antidoping
policy.
-Sl må sende NSI en årsrapport innen 1 mnd. etter sesongavslutning.
- NSI er Studentligaens hovedsamarbeidsforbund.
- NSI ønsker å komme med innspill til "lover og vedtekter for Gløsligaen" før disse vedtas.
Forbundsstyret vedtok enstemmig* å foreslå Kristian Solvin, på lik linje med Håvard
Lauvålien og Nora S. Vangsnes, for valgkomiteen til NIF.
*Håvard Lauvålien og Nora S. Vangsnes så seg inhabile i saken, og deltok ikke under saken.
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