Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion
Dato: 21. september 2019
Til stede: Emilie Zakariassen Hansen (EZH), Cecilie Kappelslåen (CK), Mads Bjørgan (MB),
Helge Sættem (HS), Martin Sikkeland (MS), Frida E. Nielsen (FEN) – via videosamtale i
Teams, Adrian S. Haugen (ASH) – f.o.m. gjennomgang NSIs oppfølgingsprotokoll
Forfall: Jørgen Sundt (JS)
Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær)
Referent: Guro Røen (GR)
President Emilie Zakariassen Hansen åpnet styremøtet lørdag 21. september kl. 10:30

Vedtak: Protokoll 6/19 med nye merknader og innkallingen ble godkjent. Vedtakssak
34/7/19 ble lagt til sakslisten etter avstemming og følgende saksliste ble enstemmig vedtatt:
DISKUSJONSSAKER
1/7/19
2/7/19

Styrets rolle under Ledersamlingen 2019
Samarbeidsavtale Fri Flyt

VEDTAKSSAKER
32/7/19
33/7/19
34/7/19

Endring av terminlisten vedrørende Lacrosse
Tildeling Studentleker Bergen Challenge 2020
Styremøter 2020

Emilie ble valgt som ordstyrer.
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EZH orienterte om status oppfølging fra styremøte 6/19:
Vedtakssaker:
27/6/19 Status regnskap pr. 30.6
Veggen er revet og kontorlokalene er ferdigstilt. Administrasjonen kan rapportere tilbake om
økt trivsel og bedre luft/lys.
28/6/19 Handlingsplan administrasjonen
Administrasjonen har endret handlingsplanene iht innspill fra styret, og er godt i gang med
gjennomføringen.
31/6/19 Internasjonalt arrangement til Norge – Søknad FISU
Administrasjonen fortsatte dialogen og grundige sonderinger om student-VM i SkiO etter
styremøtet 6/19, med de involverte, deriblant FISU og Norges orienteringsforbund. Etter mer
info vurderte adm. at det ble for ambisiøst (tidkrevende og ressursbruk) å lande en god /
realistisk søknad til 13.9. Styret ble orientert om denne vurderingen i Teams, og flertallet
sluttet seg til å legge videre sonderinger på is. GR kontaktet FISU for å høre om muligheten
for å utsette søknadsfristen, men foreløpig respons fra FISU er at dette ikke lar seg gjøre.
Prosessen har likevel vært nyttig for oss ved at det har gitt oss god innsikt i hva en slik
prosess innebærer av ressurser og prosesser ved søknad om fremtidige internasjonale
mesterskap.
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Styret diskuterte med utgangspunkt i: Hva skal være styrets rolle under Ledersamlingen og
hvilke oppgaver bør styret ha under samlingen?
Følgende momenter kom opp:
Rolle

Oppgaver

1) Være synlige som Forbundsstyre
• Bli enige om «kleskode» før samlingen
• Adm sjekker om det er mulig å få på
plass noe enkelt rep-tøy for styret
2) Styret som vertskap
• Være inkluderende
• Snakke med medlemmene
• «Velkomstkomité»
3) Balanse mellom deltakelse vs. effektiv bruk
av tid
• Sondere muligheter for
styremøte/andre møter underveis for
mest mulig effektiv tidsbruk

✓ Ønske velkommen
• Til stede ved deltakernes ankomst,
mingle
• Opp på «scenen» ved samlingstart
✓ Hjelpe til med rigging ved behov
✓ Styret fordeler seg på hver gruppe ved
workshops
✓ Innslag/innhold under Ledermiddagen
✓ Ekstra oppfølgingsansvar (kontakte og
snakke med underveis) av enkelte klubber –
klubber fordeles i forkant når deltakerlisten
er klar
✓ Bidra til det sosiale på kvelden → ta initiativ
til å samles
✓ Komme tidsnok = alltid min. 5 min før start
✓ Møter med kontrollkomiteen & lovutvalget
(GR+EZH)
✓ Møter med valgkomiteen? (enkeltvis)

CK innledet i saken om henvendelsen fra Fri Flyt om en mulig samarbeidsavtale. Deretter ga
styret innspill til fremlagte 1.utkast til samarbeidsavtale, og følgende ble kommentert:

-

En god avtale vil kunne gi en positiv assosiasjon til at man som medlem i norsk studentidrett
får noen goder

-

En avtale må gjenspeile en god balanse i gjensidigheten hva gjelder samarbeid / synlighet

-

Uklart hva rabattene går ut på – må defineres tydeligere i avtalen

-

Kan Fri Flyt bistå under våre arrangement med aktivitet (for eksempel at de forplikter seg til
ett arrangement i året)

Det er en ubalanse mellom input / output i fremlagte avtale
Avtalen gir fordeler til enkeltpersoner, men lite til organisasjonene (NSI og
studentidrettslagene)
Som eksempel bør det være spesifisert at klubbene våre får forkjøpsrett på Fri Flyt sine
arrangementer X ganger / året
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-

Passe på at vi ikke blir en ren salgskanal for Fri Flyt

-

Å ha Fri flyt i vårt nyhetsbrev til medlemmene våre er foreløpig ikke aktuelt

-

Se på formulering av varighet og oppsigelse av avtale – Se dette opp mot lignende avtaler
forbundet har mtp synlighet og logoplassering

-

Sjekke med andre tilsvarende aktører, som DNT Ung, om lignende samarbeid

Mulighet for å leie inn rimeligere instruktør for klubbene våre?
Mulig å få vår logo i magasinet med info om NSI?
Cashback: NSI-kode som gir noe tilbake ved salg gjennom våre kanaler?
«Fremme logo og link til Fri Flyt AS sine relevante utgivelser og nettsider.» må spesifiseres i
avtalen
Reklamere for Fri Flyt i NSI sin signatur er ikke aktuelt
Et spørsmål vi må vurdere: Skal vi bruke tid og ressurser på å markedsføre Fri Flyt og
hvordan vil dette kunne gå utover vår egen internkommunikasjon?

Styret ønsker videre sondering av mulige samarbeid med friluftslivsaktører generelt, samt gå
videre i sonderingene av mulig samarbeid med Fri flyt spesielt
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GR innledet i saken om bakgrunnen for mulig endring av terminlisten for Lacrosse.
Styret diskuterte følgende momenter:
-

-

Opplevelsen for deltakerne som er der er viktig og bør veie tyngst
Et moment som taler mot en endring, er om rekkefølgen er god sportslig mtp å bytte om på
Box og Field, ettersom Box kan anses som en bedre introduksjon til sporten og at det derfor
er formålstjenlig å ha denne første semester
Tilbakemeldinger over lengre tid om dårlig vær og negativ opplevelse under SL Trondheim

Vedtak: FS vedtar å tidfeste Lacrosse Box til vårsemesteret og Lacrosse Field til
høstsemesteret gjeldende fra og med 01.01.2021
6 stemmer for, 1 stemme mot ved Adrian S. Haugen med følgende begrunnelse «Box er en
bedre introduksjon til sporten enn Field og bør derfor gjennomføres første semester».

GR innledet i saken om tildelingen av Studentleker Bergen Challenge 2020. Søknaden har
vært innom mesterskapsutvalget i forkant av styremøtet og administrasjonen har hatt
løpende kontakt med arrangørkomiteen.
Vedtak: FS tildeler Studentlekene til Studentlekene Bergen Challenge 2020 med følgende
bemerkninger:
1. SLBC 2020 tildeles idrettene ihht søknad med følgende presiseringer:
a. Badminton tildeles som StudentCup
b. Romaskin tildeles som StudentCup
2. Tildeling skjer etter gjeldende bestemmelser per 20. september 2019
3. Administrasjonen følger opp komplett budsjett for hver idrett innen 1. desember 2019
4. Administrasjonen følger opp tidsplanene for å sikre en hensiktsmessig gjennomføring av
Studentlekene
5. Administrasjonen følger opp organisasjonskomité og tildeler eventuelle nye idretter
innenfor gitte økonomiske rammer
6. Offisiell tildeling samt signering av samarbeidsavtale skjer på Ledersamlingen 25.-27.
oktober 2019
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Styret diskuterte behovet for et fysisk styremøte i januar etter innspillfristen til ny
langtidsplan, samt et telefon-/videomøte like etter fristen for innkomne forslag, for å
behandle disse ifm Forbundstinget 2020.
Følgende datoer ble satt under møtet:
-

24.-26. januar 2020
5. februar (via telefon/videomøte i Teams)

Styret avventer å sette dato for et styremøte for erfaringsoverførsel nytt/gammelt styre, før
etter at nytt forbundsstyre er valgt. Det legges uavhengig dette opp til en overføring
nytt/gammelt styre ifm Studentlekene i Tromsø uka etter Forbundstinget 2020.
Vedtak: FS vedtar styremøte 24.-26. januar og 5. februar 2020 frem mot Forbundstinget
2020.

Styremøte ble avsluttet lørdag 21. september kl. 11:45.

Representasjon siden styremøte 6/19:
•
•
•

Studentmesterskap seiling, 13.-15. september, Trondheim; Magnus V. Nedregotten, Yngvild L.
Schei (adm)
Aktivitetslederkurs 13.-15. september, Oslo; Martin Sikkeland
Mentorprogrammet for unge ledere (NIF/NSI), 14. september, Sandvika; Cecilie Kappelslåen

Frist for merknader til protokoll: 7.10.2019
Oslo, 30. september 2019
Guro Røen, generalsekretær (sign.)
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