
 

 

Høringsdokument: Forbundstinget 
2022 
 
 
Forbundsstyret til Norges studentidrettsforbund ønsker innspill til to saker som skal 
behandles på Forbundstinget 2022 den 25.-27. mars. Innspillene gjøres gjennom en 
høringsrunde der alle studentidrettslag har mulighet til å komme med sine innspill om 
sakene. Høringsperioden er fra 24. januar – 25. februar. I dette dokumentet finner dere 
bakgrunn for høringssakene, konkrete nye forslag og informasjon om hvordan innspillene 
skal sendes inn. Vi anbefaler studentidrettslag å behandle høringssakene som styresaker i 
hovedstyret.  
 
Høringsrunden er en viktig innspillarena for forbundet. Forslagene som skal behandles på 
forbundstinget bør reflektere ønsker og behov i studentidrettslagene. Vi håper derfor at 
flest mulig tar seg tid til å behandle høringssakene.  
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Høringssak 1: «Studentidretten skal! 2022-
2024», NSIs langtidsplan 2020-2024  
 
Vi skaper fremtidens idrett - og skal norsk studentidrett lykkes med å realisere denne 
visjonen, er vi avhengig av gode planverk som sier noe om hva som skal prioriteres 
fremover. Langtidsplanen «Studentidretten vil! 2020-2024» ble vedtatt på Forbundstinget 
2020 med tilhørende tiltaksplan «Studentidretten skal! 2020-2022». Det er nå tid for å 
revidere tiltaksplanen for de neste to årene til vedtak på Forbundstinget 2022.  
 
Hensikten med «Studentidretten skal 2020-2022» var å vedta konkrete tiltak som skulle 
bidra til å realisere strategiområdene 1, 2 og 3 i langtidsplanens første tingperiode. Flere av 
tiltakene er nå gjennomført. Det nye forslaget til «Studentidrett skal!» er utarbeidet av 
forbundsstyret og ble vedtatt på styremøte 1/22 den 19.01.22. Forslaget baserer seg i stor 
grad på innspill gitt av studentidrettslagene på Ledersamlingen 2021, erfaringer og 
tilbakemeldinger gjennom arbeidet denne tingperioden og evalueringer gjennomført av 
NSIs forbundsstyre og administrasjon på måloppnåelse innenfor dagens plan. Det er nå 
ønskelig at studentidrettslagene gir innspill til forbundsstyrets nye forslag for perioden 
2022-2024 (vedlegg 1).  
 
Langtidsplanens oppbygning 
Langtidsplanen gjelder for hele studentidretten og legger føringer for hele forbundets 
virksomhet. Planen inneholder egne områder som forbundstinget ønsker å prioritere i de 
nærmeste årene. Disse områdene er valgt ut for å gi forbundet og dets aktiviteter en 
utvikling. 
 
«Studentidretten vil!» inneholder følgende tre elementer: 

1. Studentidretten er: Om NSIs virksomhet – visjon, virksomhetsidé og verdier 

2. Studentidretten vil: Prioriterte strategiområder med tilhørende hovedmål for 
2020-2024 (to tingperioder) 

3. Studentidretten skal: Prioriterte delmål tilhørende hvert hovedmål under det 
enkelte strategiområde gjeldende for tingperioden. 

 

Det er kun «Studentidretten skal» (tiltaksplanen(e)) som er på høring og som skal vedtas 
på Forbundstinget 2022. Resten av strategien er vedtatt for fire år (Studentidretten «er» 
og «vil»). Eksempelvis betyr dette at for Strategiområde 1 så kan pkt 1.1.1 endres/fjernes, 
men at pkt 1.1 består til 2024 (se vedlagte langtidsplan). Det er også mulig å komme med 
forslag til nye punkter som skal sørge for måloppnåelse innenfor de ulike 
strategiområdene.   

 



 

 

Har du innspill til «Studentidretten skal! 2022-2024»? 

Les gjennom langtidsplanen som helhet og se nærmere på høringsutkastet 
«Studentidretten skal 2022-2024». Vi ønsker særskilt innspill på følgende: 
 

1. Er det punkter(tiltak) som mangler i «Studentidretten skal» for å realisere ett av de 
overordnede strategiområdene? 

2. Er det punkter(tiltak) i «Studentidretten skal» som bør endres for å realisere ett av 
de overordnede strategiområdene? 

3. Er det punkter(tiltak) i «Studentidretten skal» som bør fjernes fra tiltaksplanen? 

Vi anbefaler alle studentidrettslag å diskutere dette i en egen styresak. Husk å merk 
hvilke(t) strategiområde(r) innspillet gjelder. 

Innspill sendes til nsi@studentidrett.no innen 25. februar 2022.    
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Høringssak 2: Lovendringsforslag - § 12 
Forbundsstyrets møterett, talerett, forslagsrett og 
stemmerett på Forbunstinget 
 
Forbundsstyret ønsker innspill på nedenstående forslag til lovendring i NSIs lov § 12 om 
forbundsstyrets møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på forbundstinget, med 
tilhørende begrunnelse. Det må presiseres at det foreslåtte lovendringsforslaget er i strid 
med NIFs lov og forbundet har derfor sendt en henvendelse til NIFs lovavdeling om 
hvordan prosessen er for å kunne få godkjent et unntak fra loven. Foreløpig har de svart at 
henvendelsen er sendt videre til NIFs lovutvalg, og vi avventer her en tilbakemelding. Det 
må derfor legges til et forbehold om at NIF kan ende med å si at forslaget er lovstridig og 
ikke mulig å vedta. Dersom dette skjer, vil ikke forbundsstyret fremme 
lovendringsforslaget på Forbundstinget 2022.  
 

Lovendringsforslag § 12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 

 

 
Begrunnelse:  
På Forbundstinget 2020 ble endring i NSIs lov § 15 (iht. gammel lov - § 12 i oppdatert lov) 
om styrets stemmerett på tinget diskutert. I loven heter det at «[s]tyret» har «[m]øterett, 
talerett, forslagsrett og stemmerett på særforbundstinget», jf. § 15 (2) bokstav a, jf. 
bokstav b. Det samme følger av Lovnorm for særforbund § 12 (2) bokstav a, Lovnorm for 
idrettskretser § 9 (2) bokstav a og for Idrettsstyret under idrettstinget jf. NIFs lov § 3-2 (1) 
bokstav a.  
 

Eksisterende ordlyd: Ny ordlyd: 
 
§ 12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 
 
(...)  
 
 (2) Møterett, talerett, forslagsrett og 
 stemmerett på særforbundstinget:  
 a) Styret.  
 b) Representanter fra 
  studentidrettslag etter   
 følgende skala: 
(...) 

 
§ 12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 
 
(...)  
 
 (2) Møterett, talerett, forslagsrett og 
 stemmerett på særforbundstinget:  

 a) Styret, med unntak av   
 stemmerett i sakene angitt i   
 § 13 nummer 6, 8 og 9 

 b) Representanter fra     
 studentidrettslag etter   
 følgende skala: 
(...) 



 

 

I den påfølgende diskusjonen på tinget kom det frem argumenter både for og 
imot forbundsstyrets stemmerett, og intensjonen med diskusjonen var ifølge forslagsstiller 
også et ønske om å løfte en demokratisk diskusjon knyttet til den etablerte praksisen som 
er lovregulert for hele norsk idrett, om at styret har stemmerett på tinget. Saken ble 
oversendt til forbundsstyret med ønske om å utrede et eventuelt lovendringsforslag om 
styrets stemmerett i norsk studentidrett spesielt og i norsk idrett generelt. 
 
For å imøtegå bestillingen fra Forbundstinget har forbundsstyret i perioden bedt om et 
diskusjonsgrunnlag fra Lovutvalget og tatt saken opp til behandling i styret (vedtakssak 
61/8/20). Dette resulterte blant annet i innspill til NIFs utvalg for utredning av 
Idrettstingets sammensetning sendt 1. februar 2021. Videre ønsker forbundsstyret å 
fremme lovendringsforslag som regulerer forbundsstyrets stemmerett på Forbundstinget 
2022. 
 
Dette lovendringsforslaget tar blant annet utgangspunkt i en av idrettens grunnverdier 
«demokrati». Et demokrati bygger på prinsippet om maktfordeling slik vi ser eksempler på i 
alle nivåer i samfunnet. Regjeringen, den utøvende makt i statsapparatet, har for eksempel 
ikke stemmerett i Stortinget. En slik praksis er imidlertid svært sjelden i idretten og andre 
organisasjoner, hvor normen som hovedregel er at styret har full stemmerett på 
generalforsamlingen.  
 
I den foreslåtte lovendringen foreslås det at forbundsstyremedlemmenes stemmerett skal 
gå fra «fullstendig» til «delvis». Det foreslås at forbundsstyret skal avstå fra å stemme ved 
historiske saker, slik som årsrapport og regnskap, men skal ha fortsatt stemmerett i saker 
som omhandler fremtid, eksempelvis langtidsplan, budsjett, valg og øvrige vedtak. I det 
fremlagte forslaget vil forbundsstyret beholde sin møte-, tale- og forslagsrett i de sakene 
de skal avstå fra å stemme. En begrensning av forbundsstyrets stemmerett ved historiske 
saker, gjør at forbundsstyret unngår å validere eget arbeid. Dette kan slå fordelaktig ut 
med tanke på tilliten til Studentidrettsforbundet som organisasjon og styrker oppnåelsen 
av NSIs delmål i langtidsplanen «Studentidretten vil 2020-2024» om å være et forbilde for 
godt styresett.  
 
Bakgrunnen for at forbundsstyret foreslår at styrets stemmerett beholdes i saker som 
omhandler «fremtid», kan begrunnes med at styrets medlemmer på lik linje med de øvrige 
representantene på tinget er medlemmer av et studentidrettslag og bør derfor få være 
med å påvirke utviklingen av studentidrettens fremtid på lik linje med øvrige delegater. I 
tillegg til dette er de vist tilliten til å lede forbundet fra forrige Forbundsting. Etter 
gjennomført tingperiode (minst to år) med forbundsstyreverv gir dette styremedlemmene 
unik innsikt i forbundets virksomhet, og dermed et rikt beslutningsgrunnlag som bør gis 
tyngde i forbundets videre utvikling. Styrets stemmerett i slike saker sikrer historisk 
forankrede vedtak og større kontinuitet i arbeidet, ettersom høy grad av utskiftning blant 
de øvrige tingrepresentanter er en særlig utfordring i studentidretten.  



 

 

 
Det er som nevnt få kjente eksempler i norsk idrett på en slik lovendring som det foreslås 
her. Forbundsstyret vil til tross for dette foreslå det følgende lovendringsforslaget. NSIs 
visjon er å skape fremtidens idrett og en av våre verdier er utfordrende, hvor vi skal være 
åpne og nysgjerrige og utfordre etablerte sannheter.  
 
Lovutvalgets uttalelse til høringen: 
Forholdet til NIFs lovnorm for særforbund.  
NSI er pålagt å overholde NIFs regelverk og å bruke lovnorm fastsatt av Idrettsstyret, jf. 
NIFs lov § 2-2 (1). Etter lovnorm for særforbund § 12 (2) bokstav a har styret uforbeholden 
stemmerett på tinget. Lovforslaget er i strid med denne bestemmelsen.  
 
Ved motstrid mellom organisasjonsleddets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk 
foran, jf. NIFs lov § 2-2 (5). Dersom den foreslåtte endringen skal vedtas, må NSI få 
dispensasjon fra lovnormen. NSIs lov inneholder ikke slik en dispensasjonshjemmel, men 
det er innledet dialog mellom NSIs administrasjon og juridisk avdeling i NIF som gjelder 
dette.  
 
Utformingen av bestemmelsen.  
Det anbefales at en bestemmelse som innskrenker styrets stemmerett på 
særforbundstinget angir så presist som mulig hvilke saker styret ikke skal ha stemmerett i, 
slik at det ikke oppstår unødvendig tolkningstvil.  

 

Innspill sendes til nsi@studentidrett.no innen 25. februar 2022.    

mailto:nsi@studentidrett.no


 

 

Veien videre 
 

x Høringsutkast «Studentidretten skal 2022-2024» og lovendringsforslag § 12 er ute 
på høring til alle studentidrettslag i perioden 24. januar til 25. februar. 

x Etter høringsfristen vil alle innspill gjennomgås av forbundsstyret  

x Forbundsstyret utarbeider et nytt forslag til «Studentidretten skal!» og vurderer 
innspill til lovendring. Endelige forslag fra forbundsstyret sendes ut i sakspapirene 
senest 11. mars.  

x «Studentidretten skal! 2022-2024» og en eventuell lovendring i § 12 vedtas på 
Forbundstinget 2022 

 

Har du spørsmål til langtidsplanen, lovendringen og/eller annet i høringen? Ta kontakt med 
generalsekretær Guro Røen, guro@studentidrett.no 

 

Vi ser frem til å høre fra dere! 

 

 

 

På vegne av forbundsstyret, 

 

 

 

 
Adrian S. Haugen       

President  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:guro@studentidrett.no


 

 

Vedlegg 1:  

Høringsforslag «Studentidretten skal! 2022-2024» 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



«Studentidretten er!» 
Vår visjon: Vi skaper fremtidens idrett 

Virksomhetsidé 
Studentidretten kombinerer idrett og studier slik at studietiden blir aktiv, sosial og utviklende, fylt 
med glede og tilhørighet i studentidrettslagene. Studentidretten er arenaen der den enkelte kan 
nå de målene man setter seg i kombinasjonen idrett og studier, både som utøver og tillitsvalgt. 
 
VERDIGRUNNLAG 
NSI har et helhetlig menneskesyn der idrett og utdanning 
går hånd i hånd. En sunn sjel i et sunt legeme er 
studentidrettens grunnidé. 
 
Studentidretten skal være en inkluderende arena hvor alle 
studenter gis mulighet til å utøve idrett og friluftsliv på 
bakgrunn av sine ønsker og behov, fri for diskriminering på 
grunn av livssyn, kjønn, seksuell orientering, 
funksjonsnedsettelse eller etnisk opprinnelse.  

 

VÅRE VERDIER – Vi skal være… 
Engasjerende  
Vi er engasjert i oppgavene vi gjør og engasjerer de vi 
jobber sammen med 

Kunnskapsrike 
Vi er kunnskapstørste, og vi bruker og deler vår kunnskap 
med andre 

Utfordrende  
Vi er åpne og nysgjerrige, og utfordrer etablerte sannheter 

Humørfylte  
Vi vet at godt humør og det å ha det moro underveis gjør 
oss enda bedre 

 
ORGANISASJON 
NSI er et særforbund i norsk idrett bestående av idrettslag 
som organiserer studentidrett og friluftsliv i Norge. NSIs 
formål er «… å fremme studentenes idretts- og friluftsliv i 
Norge, og representere studentidretten internasjonalt» 
(§1 i NSIs lov). NSI er medlem av Norges idrettsforbund 
(NIF), og er forpliktet til å følge NIFs lover. NSIs virksomhet 
er i stor grad finansiert gjennom spillemidlene, som en del 
av den norske spillmodellen. 

 

Internasjonal studentidrett 
NSI er medlem av det europeiske studentidrettsforbundet 
(EUSA) og det internasjonale studentidrettsforbundet 
(FISU), og representerer norsk studentidrett internasjonalt 
samt deltar i konkurranser og mesterskap regulert av EUSA 
(student-EM) og FISU (student-VM og Universiade). 
 

En ren studentidrett 
NSI arbeider for en ren idrett og er sertifisert som Rent 
Særforbund og følger Antidoping Norges retningslinjer. 

EKSTERN FORANKRING 
Norsk idretts langtidsplan «Idretten vil!» 2019-
2023, Norges idrettsforbund (NIF) 
NSIs virksomhet vil i hovedsak bidra til måloppnåelse 
under følgende satsingsområder og mål i «Idretten vil!»: 

- «Livslang idrett» - mål 1-3  

- «Bedre idrettslag» - mål 1-3 

- «Flere og bedre idrettsanlegg» - mål 1 

- «Bedre toppidrett» – mål 3 

Velferdspolitisk plattform, Norsk 
studentorganisasjon (NSO) 
NSIs virksomhet vil i hovedsak bidra til måloppnåelse 
under punkt 6. Studentliv, hhv. 6.3 Studentidrett i NSOs 
velferdspolitiske plattform vedtatt 2019. 

En bærekraftig studentidrett 
NSIs virksomhet vil i hovedsak bidra til måloppnåelse 
under følgende fem av FNs bærekraftsmål: 

 

 

 

 
ANSVAR OG SAMSPILL 
Studentidrettslagenes daglige aktivitetstilbud ved 
studiestedene er drivkraften, og det viktigste arbeidet som 
gjøres i norsk studentidrett. NSI skal understøtte 
aktiviteten som skjer på klubbnivå.  

«Studentidretten vil!» er det styrende dokumentet for 
norsk studentidrett og skal engasjere og utfordre 
forbundet, studentidrettslag og individ. Enkeltindividers 
engasjement og den enkelte klubbs bidrag er avgjørende 
for resultatet. Forbundsstyret har ansvar for at 
langtidsplanen 2020-2024 «Studentidretten vil!» 
gjennomføres, og rapporterer til Forbundstinget hvert 
andre år. Sammen skaper vi fremtidens idrett.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


