NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND
Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2017
Sak nr.

Saksnavn

1/1/17

Budsjettjusteringer 2017

2/1/17

NSI sølvmerke

E1/1/17

Ekstrastøtte SLBC 2016

Vedtak
Forbundsstyret vedtok enstemmig å justere budsjett for 2017, med endringer i to prosjekt.
Prosjekt 50010 Studentmesterskap TA-støtte oppjusteres til 500.000,- og prosjekt 50011
Reisestøtte nedjusteres til 450.000,-. For øvrig kan styret justere etter konkrete tildelinger
post 2 og 3 på styremøte 2/2017. Justert budsjett er prognose for 2017, årsregnskap vil stilles
opp mot tingvedtatt budsjett for 2017.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å tildele Mats Kristoffersen, Line Eskerud, Geir Andre
Dalhus, Torbjørn Houge og Karina Sævareid NSIs sølvmerke, og tildele dem merkene under
nettverkssamlingen i mars.
Forbundsstyret vedtok enstemmig at man skulle bruke de oppdaterte
mesterskapsbestemmelser som utgangspunkt for den videre behandling av saken.
Forbundsstyret vedtok med fire mot tre stemmer at man ikke skulle støtte promomateriale
som SL-programmet, plakater, banner og roll-ups, som satt opp i søknad om ekstrastøtte fra
SLBC2016, med begrunnelse av at dette er promomateriale for Studentlekene som helhet, og
ikke «støtte til den idrettslige delen av mesterskapet» som kommunisert i
mesterskapsbestemmelsene (ØKO 3.1.2 og 3.2.2).
Forbundsstyret vedtok med fire mot tre stemmer å ikke gi noen avkortning i støttebeløpet
knyttet brudd på mesterskapsbestemmelsene.
Flertallet av styret mente at det burde gis en advarsel/kommentar i tildelingsbrev at
overskridelse av mesterskapsbestemmelsene på måten det er gjort her er svært uheldig, og at
NSI forventer at de forpliktelser TA har til NSI prioriteres neste gang NHHI/BC står som
arrangør av Studentlekene.

E1/2/17

Ass. HOD Taipei 2017

NSI tildeler med dette SLBC kr 184.792,50,- i ekstrastøtte for SLBC2016.
Forbundsstyret ønsker at denne sak behandles på styremøte 2/17.
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Forbundsstyret vedtok enstemmig den fremlagte beretningen for 2016 som forbundets
økonomiske årsberetning for 2016, samt årsregnskap for 2016.

3/2/17

Forbundsstyrets økonomiske
beretning/årsregnskap 2016

4/2/17

vedtok enstemmig at visepresident Nora S. Vangsnes er NSIs representant på
NSIs representant til FISU GA Forbundsstyret
FISU GA 2017. Generalsekretær Marius H. Johannessen er observatør, og reserve
2017
representant dersom Nora er forhindret for å stemme på GA.

5/2/17

vedtok enstemmig de foreslåtte endringene, i tillegg til de justeringer gjort
Endringer av retningslinjer for Forbundsstyret
under behandling av denne sak, som nye retningslinjer for internasjonal deltakelse.
internasjonal deltakelse

6/2/17

Videreføring av
mentorprogrammet for
kvinner

Forbundsstyret vedtok enstemmig at Mentorprogrammet for kvinner videreføres jmf.
Utvalgets anbefaling, med oppstart av nytt kull på nyåret 2018.

7/2/17

Strategiutvalg –
studentidrettspolitisk
dokument for 2018-2020

Forbundsstyret vedtok enstemmig at det opprettes et arbeidsutvalg som gis myndighet og
ansvaret for utarbeidelse og ferdigstillelse av strategidokument til styremøte 1/2018.
Før denne tid bør utvalget gjennomføre en høringsrunde med sittende utvalg, AU, og
medlemmer av Norges Studentidrettsforbund. Eksterne medlemmer eller workshop knyttet til
strategiarbeidet anbefales. 4

8/2/17

Internasjonalt arrangement i
Norge

9/2/17

Rapport SL2017

Utvalgets medlemmer er Jørgen Sundt, Marianne Kolbeinsvik, Nora S. Vangsnes, Håvard
Lauvålien og Jens Sveen-Frogner (dersom Jens ønsker å være i utvalget), samt GS.
Forbundsstyret vedtok enstemmig at IK og GS tar arbeidet med internasjonalt mesterskap i
Norge videre. IK/GS tar utgangspunkt i anbefalingene fra utvalgene og innspill i behandling
av denne sak. IK/GS skal ha spesielt fokus på prosjektets risikoer og bærekraftighet. IK/GS
vil til styremøte 1/18 presentere to konkret mesterskap som NSI kan søke, som inkluderer
administrasjonens vurderinger, og hvor FS beslutter veien videre og eventuelt hvilke
avklaringer som må gjøres på Forbundstinget 2018. IK/GS skal ha fokus på å innhente
nøkkeltall; hva de to ulike case ville kostet, hva er de sentrale konsekvensene (risikoene) og
hva sitter NSI igjen med (effekter for NSI). FS holdes oppdatert underveis i prosessen.
* FS anbefaler at prosessen presenters på NSIs ledersamling, slik at lagene kan komme med
innspill til arbeidet.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å godkjenne rapporten frå SL Trondheim 2017.
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Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende datoer for styremøter i 2017:
Styremøte 3: 8.-9. september i Oslo
Styremøte 4: 27. oktober (kl 10-15) i Oslo (før Ledersamlingen)
Styremøte 5: 8.-10. desember i Oslo
FS vedtok enstemmig nye Mesterskapsbestemmelser for 2018-2020.

10/2/17

Styremøter og NSI aktiviteter
høsten 2017

11/3/17

Mesterskapsbestemmelser
2018-2020

12/3/17

Søknad om SLBC 2018

13/3/17

Nasjonal idrettspolitisk arena
for ungdom

14/4/17

Dato og sted for NSIs
forbundsting 2018

15/5/17

Samarbeidsavtale med Tine
Smart Idrettsmat

Styret ønsker tilbakemelding på innspill og spørsmål knyttet til samarbeidsavtale med TINE Smart
Idrettsmat. Basert på dette vil styret diskutere om ytterligere forhandlinger med TINE vil være
nødvendig på styremøte 1/1/18

16/5/17

Dato og sted for styremøte 1 og
2 i 2018

Styret vedtar overnevnte datoer for styremøte 1 (26.-28. januar i Oslo) og 2 (i forbindelse med SL
i Tromsø) i 2018.

Forbundsstyret vedtok enstemmig:
FS tildeler Studentlekene til SLBC 2018 med følgende bemerkninger:
1. Badminton arrangeres som cup med nordisk deltakelse om ønskelig
2. Ishockey arrangeres som cup med nordisk deltakelse om ønskelig
3. Kapasitet per idrett settes ihht. Teknisk instruks
4. SLBC 18 forholder seg til Mesterskapsbestemmelser vedtatt på styremøte 3/2017.
Forbundsstyret vedtok enstemmig:
Norges studentidrettsforbund støtter arbeidet med å opprette en nasjonal idrettspolitisk arena
for ungdom. Bakgrunnen for støtten er et registrert demokratisk underskudd på
ungdomsstemmer i den idrettspolitiske debatten i Norge. En sterkere og bedre organisert
ungdomsstemme vil være viktig for å realisere norsk idretts ambisjon om et ungdomsløft, og
for norsk idretts evne til å fornye seg og være en troverdig stemme i møte med det offentlige.
Arenaen vi ønsker opprettet bør arrangeres minst en gang hvert år og samle unge tillitsvalgte
fra alle idrettens organisasjonsledd. Vi mener at målgruppen bør være kvinner og menn i
aldersgruppen 15-35 år. Arenaen kan bli et viktig politisk verksted for nye ideer i
idrettspolitikken og bør involveres i prosessen mot IPD 2019-2023.
Forbundsstyret vedtok enstemmig at NSIs forbundsting 2018 arrangeres i Oslo 16-18. mars
2018.
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