NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND
Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2018 (oppdatert etter styremøte 3/18)
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Vedtak
Forbundsstyret vedtok enstemmig den fremlagte beretningen for 2017 som forbundets
økonomiske årsberetning for 2017, samt årsregnskap for 2017 og legger dette frem for
Forbundstinget i 2018.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å delegerer til GS å ferdigstille forbundsrapporten for
perioden 2016-2017, og legger denne frem for forbundstinget.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å anbefale at forbundstinget 2018 endrer forbundets
navn fra Norges Studentidrettsforbund til Norges studentidrettsforbund.
FS vedtok enstemmig det oppdaterte strategiforslag, med de innspill som kom under
behandling av saken, som forbundsstyrets forslag til ny strategi for perioden 2018-2020,
og legger dette frem for forbundstinget.
Forbundsstyret vedtok enstemmig* å foreslå følgende vedtak til tingsak 7 «Tilsette
statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og fastsette dennes honorar»;
«Forbundstinget ber Forbundsstyret videreføre samarbeidet med BDO og gi fullmakt til å
godkjenne revisjonshonorar.»
*Jørgen Jøsok meldte seg inhabil i saken.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å foreslår følgende vedtakstekst til tingsak 8 «Fastsette
kontingent»: ”Forbundstinget fastsetter klubbkontingent etter antall medlemmer i klubben
til følgende satser:”
Medlemmer Kontingent 2018 Kontingent 2019 Kontingent 2020
0 – 199 300,- 300,- 300,200 – 799 600,- 600,- 600,800 – 1499 1 200,- 1 200,- 1 200,1500 à 2 400,- 2 400,- 2 400,FS vedtok enstemmig budsjett for perioden 2018-2020, med de endringer som ble gjort
under behandling av saken. Budsjettet legges frem på forbundstinget.
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8/1/18

Tingsak 11: NSIs valgkomite
for periden 2018-2020

9/1/18

Tingsak 12: Bestemme sted
for NSIs FT 2020

10/1/18

Ekstraordinært idrettsting

11/1/18

NSI sølvmerke og hederstegn
i gull

12/1/18

EUSA Cup

13/2/18

SL Trondheim 2019

*Forbundsstyret ønsker at det avsettes et beløp i størrelsesorden kr. 150.000-200.000,- til
jubileumsbok (dette kan ikke gjøres i 2017 regnskapet, men nytt styret bes vurdere å gjøre
dette i 2018).
Det ble ikke foretatt vedtak i saken.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å foreslå følgende vedtak for forbundstinget i tingsak
11: «Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til å fastsette sted for neste forbundsting
i 2020».
Enstemmig vedtatt:
"Styret i Norges Studentidrettsforbund opplever at tilliten og omdømmet til norsk idrett er
sterkt svekket. Norges Studentidrettsforbund har ikke tillit til at nåværende
styresammensetning i Norges idrettsforbund klarer å gjenvinne nødvendig tillit og
omdømme i egen organisasjon, blant medlemmer og i befolkningen."
Vedtatt med 6 mot 1 stemme*:
"Norges Studentidrettsforbund vil støtte et forslag om ekstraordinært idrettsting. Dette
vurderes som nødvendig for raskest mulig å gjenvinne nødvendig tillit og omdømme til
norsk idrett."
*Det protokollføres at Marianne Kolbeinsvik stemte imot forslaget.
FS vedtok enstemmig å tildele NSIs sølvmerke til Bjørnar Haaland og Susanne Tvedt.
FS vedtok enstemmig å foreslå å tildele Guy Thomas Kværnberg NSIs høyeste utmerkelse
hederstegnet i gull. Forslaget legges frem for forbundstinget i mars.
Forbundsstyret vedtok enstemmig å be UNM undersøke videre om operative og
økonomiske forutsetninger er til stede for å arrangere EUSA Cup i innebandy høsten
2018. Hvis nevnte forutsetninger er oppfylt skal utvalget utforme og sende inn 'Letter of
Intent'.
Forbundsstyret vedtok enstemmig; FS anser søknaden som god og har en intensjon om å
tildele NTNUI Studentlekene Trondheim 2019 når organisasjonen er fulltallig og det er
gjort en risikovurdering på budsjetteringen. FS gir mesterskapsutvalget mandat til å følge
opp og gjøre tildelingen når de to overnevnte punktene er oppfylt.
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14/2/18

Representasjon og styremøter Styret fordelte ansvar, og vedtok representasjon og styremøter for 2018 – de
representasjonsoppdrag, eller møtedatoer som er uthevet og i kursiv ble vedtatt ved
2018
akklamasjon.
1. Særforbundsmøte 11. april i Colosseum, Ullevål stadion
Emilie representerer / GS deltar
2. EUSA GA avholdes 12.-14. april
Emilie representerer / GS deltar
3. Årsmøte Norsk Tipping 19. April
Jørgen Sundt representerer / GS deltar
4. NSOs landsmøte avholdes 20.-22. april
Jørgen og Adrian deltar som observatører
5. SM i triatlon 27.-28. april i Trondheim
Mads deltar som NSI-representant
6. SM i roing 11.-13. mai i Bergen
Mads og Adrian deltar som NSI-representanter
7. SFF årsmøte avholdes 3. mai i Colosseum, Ullevål stadion
Jørgen Sundt representerer / GS deltar
8. NIFs ledermøte avholdes 25.-26. mai
Cecilie representerer / GS deltar
9. FISUs frivillighetsakademi arrangeres 14.-22. Juni i Kazan, Russland
Vilde Thorud, NHHI, deltar
10. SFA Gjensidige Games arrangeres 16. juni på Bislett stadion
Helge Sættem deltar sammen med en fra adm.
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11. EUSA Games 14.-28. juli i Coimbra, Portugal
Yngvild Schei er delegasjonsleder – 3 representanter engasjeres etter søknad
12. Styremøte 3/18
31.08-02.09 i Oslo
13. FISU Forum arrangeres 6.-10. august i Krasnoyarsk, Russland
Fra administrasjonen deltar Guro og Tormod. Fra styret deltar Cecilie og Frida
1 studentplass utlyses på nettsiden
14. Oppstartsamling NSIs mentorprogram for ledertalenter 14.-15. september i Oslo
Emilie representerer NSI på åpningen
15. SM i fotball i Sogndal?
Adrian deltar som NSI-representant
16. NSIs aktivitetslederkurs avholdes i Oslo 21.-23. september
Hvem deltar?: Frida, Mads, Adrian (usikker på tidspunkt), Helge (ankommer kveld fredag),
Jørgen, Emilie og Cecilie (usikre).
17. SLBC2018 arrangeres 10.-14. oktober
Alle – se under
18. Styremøte 4/18
13.-14. Oktober i Bergen i forbindelse med SL Bergen Challenge i Bergen.
19. NSIs ledersamling arrangeres 26.-28. oktober
Alle deltar
20. Styremøte 5/18 (inkludert styrets julebord)
7.-9. desember – Det delegeres til AU å finne sted for møtet
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15/2/18

Oppfølging av sanksjonering
SL17 og 18

Forbundsstyret vedtok med seks mot en stemme* at SL juryene for SL Trondheim 2017 og
SL Tromsø 2018 følger opp saken videre; innhenter informasjon slik at man har
tilstrekkelig innsyn, og påser at saksforholdet følges opp på riktig måte, der NTNUI
ishockey høres i saken. Etter dette vurderer Forbundsstyret sanksjonering.
*Det protokollføres at Jørgen Sundt stemmer i mot, fordi han mente det opprinnelige forslag
burde bestå.

16/E1/18

Utdanningsprogram for
yngre ledere

17/E1/18

Representasjon Trøndelag IK
kretsting 2018

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi administrasjonen fullmakt til å åpne NSIs
mentorprogram for ledertalenter for inntil 10 deltakere fra andre SF/IK. Administrasjonen
setter en fornuftig deltakeravgift, i samarbeid med NIF, som dekker de økonomiske
merkostnader dette vil medføre. Administrasjonen gis fullmakt til å iverksette planene
innenfor de øvrige rammer skissert i saken.
Forbundsstyret vedtok enstemmig at Elisabeth Brevik, NTNUI representerer NSI på Tøndelag
IK kretsting 2018. Administrasjonen følger opp påmelding.

18/E1/18

Oppfølging av vedtak 15/2/18

Vedtak 18/E1/18 holdes internt.

19/3/18

Styrets arbeidsform 20182020

20/3/18

Instruks forbundsstyret og
generalsekretær

Forbundsstyret vedtok enstemmig å opprette rammebetingelsesutvalget,
mesterskapsutvalget,
utvalg for ungt lederskap, klubbutviklingsutvalg og moderniseringsutvalg, med det
foreslåtte
mandat og sammensetning, og med de endringer som kom til under behandling av saken
(nevnt over). Utvalgene har rammer definert i fellesbestemmelser for utvalg i NSI.
Forbundsstyret vedtok enstemmig de fremlagte instrukser for forbundsstyret og
generalsekretær, som erstatter dagens kapittel 1.8.1 og 1.8.3 i NSIs organisasjonshåndbok.

21/3/18

Kamp- og
konkurransereglement for
NSI

Forbundsstyret vedtok enstemmig å delegere Lovutvalget ansvar for å oppdatere
Mesterskapsbestemmelsene slik at a.) dokumentet samsvarer NIFs lov kapittel 11, og b.)
sikrer
at det er overenstemmelse mellom de ulike delene (GEN 2, GEN 4, DIS og IDR) i
dokumentet,
og c) utarbeide prosessveileder for behandling av sak for jury/FS.
Lovutvalget gir sin anbefaling til oppdatering fortrinnsvis innen styremøte 4/18 (omfang
kan
kreve noe lenger behandlingstid). SLBC2018/SM denne høst forholder seg til gjeldene
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mesterskapsbestemmelser, men man ønsker å oppdatere mesterskapsbestemmelsene til SL
Trondheim 2019. Idrettskonsulenten informerer TA i Trondheim at denne del av
bestemmelsene vil bli oppdatert. Lovutvalget hensyntar eventuelle nye politiske føringer
som
utarbeides, eksempelvis ifm. «NSIs holdninger til alkohol» i diskusjonssak 1/3/18.
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