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Norges studentidrettsforbund  

Vedtaksprotokoll 2020, forbundsstyret 
 

 

 

Saksnr. Saksnavn Vedtak 

1/1/20 Mesterskapsbestemmelser Forbundsstyret vedtar «Konkurransereglement for idretts- og friluftslivsarrangement i 
regi av Norges studentidrettsforbund 2020-2022» med de endringer som fremkom under 
diskusjon. Dokumentet sendes over til lovutvalget og mesterskapsutvalget for en siste 
gjennomlesning og språkvask, slik at man sikrer en gjennomgående ordlyd i hele 
dokumentet. Administrasjonen gis videre fullmakt til å gjøre de nødvendige redaksjonelle 
endringer. De oppdaterte bestemmelsene vil ikke være gjeldende for allerede tildelte 
arrangement, med unntak av endret økonomisk støtteordning som vil være gjeldende fra 
og med vedtaksdato. 

2/1/20 Årsregnskap 2019 og styrets økonomiske 
beretning 

Forbundsstyret godkjenner og signerer Årsregnskapet 2019 med forbehold om 
revisors godkjennelse. Forbundsstyret godkjenner også den økonomiske årsberetningen 
for 2019. 

3/1/20 Tingsak 8: Fastsette kontingent Forbundsstyret foreslår følgende vedtakstekst til tingsak «Fastsette kontingent»: 
«Forbundstinget fastsetter klubbkontingent differensiert etter antall medlemmer i 
klubben etter følgende satser:»  

 
4/1/20 Årsbudsjett 2020 Forbundsstyret vedtar budsjettet for 2020. 

5/1/20 Langtidsbudsjett 2020-2022 Forbundsstyret vedtar langtidsbudsjettet 2020-2022 som legges frem på 
Forbundstinget. 

6/1/20 Tingsak 6a) Høringsutkast Langtidsplan 
2020-2024 Studentidretten vil 

Forbundsstyret vedtar nytt utkast til NSIs langtidsplan med tilhørende endringer som 
fremkom under diskusjonen. «Studentidretten vil!» inkl «skal» som helhet skal legges 
frem som forslag til NSIs langtidsplan 2020-2024 på Forbundstinget 2020. 

7/1/20 Endring av Forbundsstyrets sammensetning 
(forberedelse lovendringsforslag) 

Forbundsstyret vedtar å fremme følgende lovendringsforslag til forbundstinget 
2020: 
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§ 17 Særforbundstingets oppgaver 
Særforbundsstinget skal: 
..... 
10. Foreta følgende valg 
a) President, 1. og 2. visepresident 
b) 4 styremedlemmer og 1 varamedlem 
Forbundsstyrets sammensetning bør gjenspeile mangfoldet i organisasjonen. I 
presidentskapet skal begge kjønn være representert. 

8/1/20 Tingsak 11: Bestemme sted for 
Forbundstinget 2022 

Forbundsstyret foreslår følgende vedtak for forbundstinget i tingsak 11: 
«Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til å fastsette sted for neste forbundsting» 

9/1/20 Tildeling NSIs hederstegn i gull Saken utsettes til Teams, med svarfrist 29. Januar 2020, og med følgende 
innstilling: «Forbundsstyret vedtar å innstille Håvard Lauvålien til NSIs hederstegn i gull, 
og foreslå dette for NSIs forbundsting i 2020» . 

10/1/20 Tildeling av NSIs sølvmerke Saken utsettes til Teams, med svarfrist 29. Januar 2020, og med følgende 
innstilling: «Forbundsstyret vedtar å tildele NSIs sølvmerke til Jens Sveen Frogner, Jørgen 
Sollund, Simen Vogt-Svendsen, Nora S. Vangsnes, Haakon Utby, Jørgen J. Mathisen og 
Line Møllerop. Utmerkelsestegnet utdeles på forbundstinget 2020». 

11/2/20 Tingsak 9: Revidert årsbudsjett 2020 og 
Langtidsbusjett 2020-2022 

Forbundsstyret vedtar det reviderte Årsbudsjettet 2020. Forbundsstyret vedtar 
det reviderte utkastet til langtidsbudsjettet 2020-2022 som legges frem på 
Forbundstinget. 

12/2/20 Tingsak 4: Behandle NSIs forbundsrapport 
2018-2019 

Forbundsstyret vedtar fremlagte forbundsrapport 2018-2019 og gir 
administrasjonen ansvar for å ferdigstille versjonen som skal legges frem på 
Forbundstinget.  

13/2/20 Endring av tidspunkt for Forbundsting 
(forberedelse lovendringsforslag) 

Forbundsstyret vedtar å fremme følgende lovendringsforslag til forbundstinget 
2020: 
§ 14 Særforbundstinget 
Protokoll styremøte 2/20 | 4 
(1) Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes annethvert 
år innen utgangen av april i år med like årstall. 

14/2/20 Tingsak 7: Tilsette statsautorisert 
revisor til å revidere regnskapet og fastsette 
dennes honorar  

Forbundsstyret vedtar å foreslå følgende vedtak: «Tilsette statsautorisert revisor til 
å revidere regnskapet og fastsette dennes honorar»; «Forbundstinget ber Forbundsstyret 
videreføre samarbeidet med BDO og gir fullmakt til å godkjenne revisjonshonorar.» 

15/2/20  Instruks NSIs lovutvalg Forbundsstyret vedtar fremlagte instruks for NSIs lovutvalg. Instruksen trer i kraft 
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ved start på ny tingperiode. 

16/2/20 Instruks NSIs kontrollutvalg Forbundsstyret vedtar fremlagte instruks for NSIs kontrollutvalg. Instruksen trer i 
kraft ved start på ny tingperiode. 

17/2/20 Resolusjon om e-sport i 
studentidretten  

Forbundsstyret vedtar å foreslå fremlagte resolusjon om e-sport til Forbundstinget 
2020. 

18/2/20 Fullmaktsmatrise Forbundsstyret vedtar fremlagte fullmakts matrise. 

19/E2/20 Behandling av innkomne forslag 
Forbundstinget 2020  

Forbundsstyret støtter ikke de to innkomne forslagene ihht forbundsstyrets 
uttalelse i saksgrunnlaget. 

20/E2/20 Tingsak 9: Revidert Årsbudsjett 2020 
og Langtidsbudsjett 2020-2022 

Forbundsstyret vedtar det reviderte Årsbudsjettet 2020. Forbundsstyret vedtar 
det reviderte utkastet til langtidsbudsjettet 2020-2022 som legges frem på 
Forbundstinget, med de endringer som fremkom under diskusjonen 
5 stemmer for, 1 stemme imot 

21/E2/20 Forbundsstyret forslag til valgkomite for 
perioden 2020-2022  

Innstilling enstemmig vedtatt. 

22/3/20 Konstituere nytt forbundsstyre, 
herunder godkjenne generalsekretærs 
instruks og forbundsstyrets instruks 

Forbundsstyret vedtar generalsekretær og forbundsstyrets instruks. 

23/3/20 Møteplan frem mot sommeren 2020 Forbundsstyret vedtar følgende møtedatoer frem mot sommeren: 
- 17.-19. april 
- 12.-14. juni 

24/4/20 Regnskapsrapport 31.3 Regnskapsrapporten pr 31.3 godkjennes med tilhørende kommentarer. 

25/4/20 Instruks for NSIs Arbeidsutvalg Forbundsstyret vedtar instruks for NSIs Arbeidsutvalg. 

26/4/20 Forbundsstyret vedtar instruks for NSIs 
Arbeidsutvalg 

Forbundsstyret vedtar at studenter med gyldig semesterregistrering for våren 
2020, kan delta på SNM høsten 2020, dersom arrangementet opprinnelig var 
terminfestet til våren 2020. 

27/4/20 Støtte til e-sport under SL Bergen 
Challenge 2020  

FS gir administrasjonen mandat til økonomisk konsekvensutredning og tildeling 
av støtte til e-sport under SLBC20. Administrasjonen skal holde seg innenfor forbundets 
totalbudsjett for støtte til SLBC20, og innenfor rammene tilsvarende støtte til 3 SC. Dette 
vil gis som utviklingsmidler, og er et pilotprosjekt.  

28/4/20 SL Bergen Challenge 2020 – Dekning 
av evt. underskudd ifm Korona 

FS ønsker å støtte gjennomføring av SLBC2020 til tross for evt. nedskalering og 
endrede rammevilkår som følge av Koronakrisen. For å sikre forutsigbarhet for 
arrangøren vil NSI dekke inntil halvparten av et evt. underskudd fra SLBC2020 som 
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dekkes av forbundets egenkapital. Beløpet er begrenset oppad til kr. 50 000,-. 

29/4/20 Tildeling Studentlekene Trondheim 
2021  

Forbundsstyret anser søknaden som god og tildeler NTNUI Studentlekene 
Trondheim 2021 med følgende bemerkninger: 
• Det gjøres en risikovurdering av økonomien / budsjetteringen i forhold til 
eventuelle konsekvenser av koronasituasjonen 
• Det må kvalitetssikres at den enkelte idrett er gjennomførbar ihht budsjett og 
forventet deltakelse. 

30/4/20 Fordeling av utviklingsmidler og 
revidering av retningslinjer for støtte til 
trener- og dommerutvikling 

Forslag vedtak endring ordlyd til: 
Midler til trener- og dommerutvikling skal styrke studentidretten ved at kompetansen 
kommer til gode lokalt i studentidrettslaget og/eller på NSIs nasjonale mesterskap. 
Hvordan dette skal oppnås må komme frem i søknaden. 
Endringsforslag vedtak: Fordeling av utviklingsmidler utsettes. 

31/4/20 Mandat NSIs Klubbutviklingsutvalg – 
«Studentidretten skal 2020-2022» 

Forbundsstyret vedtar å nedsette et klubbutviklingsutvalg med tilhørende mandat.  

32/4/20 Deltakelse i internasjonalt prosjekt om 
«Dual Career» - FISU 

Forbundsstyret støtter NSIs deltakelse som samarbeidspartner i prosjektet og gir 
administrasjonen myndighet til å følge opp søknadsprosessen videre med FISU. 

33/E4/20 Forbundsstyrets Teamkontrakt Forbundsstyrets Teamkontrakt vedtas. 

34/E4/20 Deltakelse/uttak EUSA 2021 Norges studentidrettsforbund sender de opprinnelig kvalifiserte til EUSA Games 
2020 til EUSA Games 2021, gitt at de bekrefter ønske om å delta innen 10. juni. I de 
tilfeller hvor en klubb ikke bekrefter ønske om å delta, vil det gjennomføres ny 
kvalifisering i den gitte idrett. Budsjettet justeres i henhold til utsettelsen. 

35/E4/20 Representanter fra forbundsstyret - 
Klubbutviklingsutvalget 

Forbundsstyret velger Ragnhild og Sigrid til å representere forbundsstyret i NSIs 
Klubbutviklingsutvalg. 

36/E4/20 Mandat Rekrutteringsutvalg – Korona  Forbundsstyret vedtar å nedsette et rekrutteringsutvalg med tilhørende mandat. 
Vedtatt med 6 stemmer for – 1 stemme mot. 
Forbundsstyret velger Even og Kjell-Erik til å representere forbundsstyret i utvalget. 
Enstemmig vedtatt. 

37/5/20 Scenarioplanlegging Korona – Høsten 2020 Forbundsstyret godkjenner fremlagte scenarioplan for NSIs aktiviteter høsten 
2020 . 

38/5/20 Regnskapsrapport pr 31.5 Regnskapsrapporten pr 31.5 godkjennes med tilhørende kommentarer. 

39/5/20 Revidering fordeling utviklingsmidler 
2020  

De resterende utviklingsmidlene fordeles fra én felles pott, utviklingsmidler. I 
2020 kan det søkes midler til smittevernstiltak i forbindelse med utviklingsrettede tiltak. 
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Vedtatt med 6 stemmer for – 1 stemme mot. 

40/5/20 «Studentidretten vil!» - Handlingsplan 
2020-2022  

Forbundsstyret vedtar fremlagte handlingsplan for perioden 2020-2022. 

41/5/20 Representasjon høsten 2020 og 
møteplan forbundsstyret 

Forbundsstyrets møteplan og representasjon for høsten 2020 godkjennes. 

42/E5/20 Kandidatur EUSA Executive Committe Forbundsstyret støtter Emilie Zakariassen Hansen som NSIs kandidat til EUSA-styret. De 
økonomiske kostnader for å fremme hennes kandidatur utredes frem mot neste  
styremøte.  

43/E5/20 Omfordeling av midler til aktivCampus-
satsning  

Forbundsstyret vedtar en omfordeling av midler på inntil kr. 700 000,- til  
ansettelse av en prosjektleder på ettårig engasjement i utviklingen av aktivCampus som  
nasjonalt konsept for norsk studentidrett. Kr. 300 000,- omfordeles til prosjektet i 2020.  
Kostnadene i 2021 vil enten dekkes av overskudd i 2020 eller fra NSIs egenkapital.  
Generalsekretær følger opp ansettelsesprosessen videre.  

44/E5.2/20 NSIs vurderinger av høstens 
arrangementer ifm korona. 

Vedtak 1: 
NSIs ledersamling og mentorprogram skal så langt det lar seg gjøres arrangeres som 
normalt. 
Det skal utarbeides detaljerte smittevernplaner for de enkelte samlingene. Det faglige 
innholdet på ledersamlingen skal streames så det er mulig å delta elektronisk. På disse 
arrangementene skal de til enhver tids gjeldende smittevernregler følges. 
Vedtak 2: 
Som hovedregel skal vi til enhver tid forholde oss til de respektive særforbunds 
vurderinger vedrørende deres idretter. Dog skal det ved tvilstilfeller gjennomføres en 
vurdering på hvorvidt vi anser det som mulig eller ikke å overholde de til enhver tids 
gjeldende smittevernregler. 
Vedtak 3: 
Sosiale arrangement skal være nøkterne og ta nødvendig hensyn til smitte. For at en 
arrangør skal kunne arrangere sosiale arrangementer under studentidrettslige 
arrangement, skal NSIs administrasjon ha dialog med arrangøren, for å påse at de sosiale 
arrangementene følger de til enhver tids gjeldende smittevernregler. Det skal her påses 
at arrangør har tilstrekkelige tiltak for å sikre smittesporing, og for å hindre 
smittespredning. Det skal fremlegges en grundig og realistisk smittevernplan. 
Forbundsstyret innser alvoret i situasjonen, og anerkjenner at sosiale arrangementer 
innebærer risiko for spredning. Forbundsstyret anser det derimot dit hen at smittevern 
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og smittesporing vil være lettere å opprettholde under et arrangement med en ansvarlig 
arrangør enn ved alternativet hvor de enkelte deltakerne gjerne holder private 
arrangementer.  

45/E5.2/20 Gjennomføring av Studentlekene 
Bergen Challenge 2020 

Det skal holdes et styremøte den 27. august 2020 hvor forbundsstyret skal ta en 
konkret vurdering på premisser for høstens SNM, og hvorvidt SLBC skal avholdes, 
utsettes eller avlyses. Administrasjonen skal til neste møte utarbeide en 
konsekvensutredning vedrørende eventuelle avlysninger av studentidrettslige 
arrangementer høsten 2020. 

46/E5.3/20 Avlysning Studentlekene Bergen Challenge 
2020 

Studentlekene Bergen Challenge 2020 avlyses på bakgrunn av forhold utenfor 
TAs kontroll. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak i vedtakssak 45/E2/20 
Gjennomføring av Studentlekene Bergen Challenge 2020. 
Enstemmig vedtatt i Teams 20. august 2020. 

47/6/20 Regnskapsrapport pr 31.8 Regnskapsrapporten pr 31.8 godkjennes med tilhørende kommentarer: 
President ASH orienterte FS om at han og 1. visepresident KEK har gjennomført  
medarbeidersamtale og lønnssamtale med GS GR. Bakgrunn for lønnsvurdering for 
perioden 2020-2021 ble redegjort for, og et notat med vurderingene som er gjort 
tilgjengeliggjøres for FS. Ny årslønn GS GR gjeldende fra 1. mars 2020 er 710’ og fra 1. 
mars 2021 kr 760’. De økte kostnader i 2020 føres på prosjekt 10010 og tas av 
egenkapitalen. Lønnsjusteringen for 2021 tas høyde for i utarbeidelse av årsbudsjett 
2021. Det skal vedtas en overordnet lønnspolicy for Norges studentidrettsforbund innen 
utgangen av 2020. 

48/6/20 Bytte av konsernkontoordning fra DNB til 
Sparebank 1 

Styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret 
vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som 
følger av dette, herunder aksept av solidaransvar. Styret vedtar at NSI er solidarisk 
ansvarlig med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som 
hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle 
forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet. Styret gir generalsekretær 
fullmakt til å skrive under deltakererklæringen. 

49/6/20 Høringsinnspill Spillemiddelsøknaden 2021 Administrasjonen forbereder et utkast til høringssvar (skriftlig og muntlig) med 
utgangspunkt i de momentene som drøftes på styremøtet. Forbundsstyret gir videre AU 
myndighet til å ferdigstille det endelige høringssvaret innen høringsfrist 2. oktober. 

50/6/20 Prosjektgruppe samarbeidspartnere  Forbundsstyret vedtar å nedsette en prosjektgruppe bestående av Martin,  
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Pauline og Kjell-Erik. Prosjektgruppa jobber selvstendig gjennom perioden 2020-2022 og 
rapporterer til forbundsstyret på fremdrift. 

51/6/20 Utvalg E-sport Forbundsstyret vedtar å nedsette et E-sportutvalg med tilhørende mandat. 
Forbundsstyret er representert med Even og Ragnhild. 

52/E6/20 Støtte til prosjekt Telenor Arena Forbundsstyret ser på de fremlagte planene for utbygging av Telenor Arena på 
Fornebu som et positivt bidrag i styrking og utviklingen av både topp og bredde innenfor 
innendørsidretter. Et slikt anlegg kan være aktuelt som en fremtidig arena for 
internasjonale arrangementer i studentidretten, og også fremtidige Studentleker. 
«Nye» Telenor Arena kan også være en godt egnet arena for arrangering av andre 
utviklingsaktiviteter for idretten. 
På bakgrunn av dette gir forbundsstyret i NSI sin tilslutning til planene for utviklingen av 
Telenor arena til et nytt håndball- og flerbruksanlegg. 
Enstemmig vedtatt. 

53/7/20 Regnskapsrapport pr 30.9 Regnskapsrapporten pr 30.9 godkjennes med tilhørende kommentarer. 

54/7/20 SL Trondheim 2021 – Dekning av evt 
underskudd ifm Korona 

FS ønsker å støtte gjennomføring av SL Trondheim 2021 til tross for evt. nedskalering og 
endrede rammevilkår som følge av Koronapandemien. For å sikre forutsigbarhet for 
arrangøren vil NSI dekke halvparten av et evt. underskudd fra SL Trondheim 2021 som 
dekkes av forbundets egenkapital. Beløpet som dekkes er begrenset oppad til kr. 
100 000.  

55/7/20 Tildeling Studentlekene Oslo 2021 På bakgrunn av ovennevnte gjennomgang, inkludert en oppsummering av 
styrker og begrensninger ved den enkelte søknad, tildeler forbundsstyret Studentlekene 
Oslo 2021 til BI Athletics og Norges Idrettshøgskoles Idrettslag. 
Enstemmig vedtatt. 

56/7/20 Rasisme og diskriminering i 
studentidretten – Veileder og 
varslingsrutiner 

Forbundsstyret vedtar fremlagte veileder med retningslinjer og varslingsrutiner 
ved diskriminering og uønsket atferd, samt tar med de innspill som fremkom i saken inn i 
videre arbeid. 

57/8/20 Regnskapsrapport pr 31.10 Regnskapsrapporten pr 31.10 godkjennes med tilhørende kommentarer. 

58/8/20 Status handlingsplan 2020-2022 Forbundsstyret tar fremlagte status på Handlingsplan 2020-2022 til etterretning. 

59/8/20 Årsbudsjett 2021 Forbundsstyret vedtar årsbudsjettet for 2021. 

60/8/20 Oppdatering av personalhåndbok Forbundsstyret vedtar de foreslåtte endringer i NSIs personalhåndbok. 

61/8/20 Oppfølging vedtak Forbundstinget: Styrets 
stemmerett 

Forbundsstyret gir AU myndighet til å utarbeide et innspill fra NSI om vurdering 
av styrets stemmerett til NIFs utvalg, med utgangspunkt i Lovutvalgets utredning og de 
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innspill som fremkom i diskusjonen. 

62/8/20 Styringsgruppe AktivCampus Forbundsstyret etablerer en styringsgruppe for aktivCampus med varighet fra 
10.12.20 til 10.12.21, med mulighet for forlengelse dersom forbundsstyret finner dette 
hensiktsmessig. Styringsgruppen bør bestå av følgende representanter: 
• To medlemmer fra forbundsstyret (hvorav én av disse vil være leder for 
styringsgruppen) 
• Ett medlem fra aktivCampus NTNUI 
• Én representant for studentsamskipnadene 
• Én representant for studiesteder 
Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide forslag til mandat som tas opp og vedtas 
på første styringsgruppemøte. Styringsgruppen skal i samarbeid med prosjektleder 
rapportere til forbundsstyret ihht. fremdriftsplan og budsjett. 
Fra forbundsstyret sitter Elisabeth og Kjell-Erik i styringsgruppen. 

63/8/20 Møteplan 1. halvår 2021 Forbundsstyrets møteplan våren 2021 godkjennes. 
 


