Medlemslagene i NSI

Dato: 30.08.10

Høringsdokument NSI’s SM-bestemmelser
Kjære studentidrettslag
På forbundstinget i mars ble det vedtatt å ”Gjennomføre en høringsrunde på bestemmelser
for SM og SL i perioden fra Tinget og frem til høstens Ledersamling i 2010.”
Forbundstyret har nå utarbeidet og vedtatt et høringsdokument som ligger vedlagt. Her har vi
fokusert på de delene av lovverket som har skapt tolkningsproblemer, eller der det har blitt
stillt prinsippielle spørsmål.
Dokumentet er bygget opp som følger: Første side inneholder kun de relevante
idrettspolitiske vedtakene som ble gjort på Forbundstinget, og er således ikke på høring. Den
følgende teksten er delt inn i 3 ulike farger. Sort tekst er lovparagrafene slik de er i dag. Rød
tekst er en kort beskrivelse av de dilemmaer og spørsmål som har vært i forbindelse med
lovparagrafen, og eventuellt forslag til endring. Blå tekst er spørsmål Forbundstyret ønsker å
stille til medlemslagene og få tilbakemeldinger på i forbindelse med lovparagrafen og
eventuelle endringsforslag.
Vi ber alle medlemslag gå gjennom høringsdokumentet og gi tilbakemeldinger på de
spørsmål som Forbundstyret stiller. Dersom en ikke har noen klare meninger om enkelte av
spørsmålene, er det fult mulig å kun besvare deler av spørsmålene.
Vi ber medlemslagene forankre svarene godt internt og derfor tar med undergruppene i
utarbeidelsen av høringsvaret. Det er ønskelig med et høringsvar pr medlemslag. Dersom
det er stor uenighet internt i studentidrettslaget, ber vi om at dette kommer frem i
høringsvaret der alle parter blir hørt, heller enn at det sendes inn flere høringsvar fra hvert
studentidrettslag.
Vi håper på mange gode innspill til videre bearbeidelse av SM-bestemmelsene.
Siste frist for innsendelse av høringsvar er fredag 8. oktober !
Høringsvar kan sendes elektronisk til nsi@studentidrett.no eller pr brev til vårt kontor.
Spørsmål i forbindelse med høringen eller dokumentet rettes til vår Generalsekretær Marius.
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Gjeldende SM-bestemmelser kan lastes ned fra følgende web-side:
http://www.studentidrett.no/aktivitet/student-nm

Med vennlig hilsen
På vegne av forbundstyret
Karl Olav Haaland
President
Norges Studentidrettsforbund

Norges Studentidrettsforbund
Ullevål Stadion
N-0840 Oslo, Norge

Tlf:
21 02 98 60
Faks:
21 02 90 03
nsi@studentidrett.no

