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FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 
«Forbundstinget godkjenner de fremlagte fullmakter fra representantene i henhold til 
oversikt presentert av kontrollkomiteen.» 
 

 

Sakspapirer:  

- Status for studentidrettslagenes representasjon (samordnet rapportering pr. 31.12.18) 
- Vedlegg 1 NSIs lov 

 

Tilgjengeliggjøres på Forbundstinget:  

Fullmaktsskjemaer fra de fremmøtte representanter 
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Status for studentidrettslagenes representasjon: 
 
Ut fra medlemstallene som er registrert for NSIs medlemslag (Samordnet rapportering pr. 
31.12.2018), har medlemslagene rett til følgende antall tingrepresentanter: 

 

Studentidrettslag Representanter Studentidrettslag Representanter 

Bergen medisinske roklubb 1 Placebo Fotballklubb Trondheim 1 

BergenMedisinernes IL 1 Politihøgskolens Idrettslag 1 

BISI Trondheim 1 Realkameratene FK Trondheim 1 

BOSI - Bodø Studentenes Idrettslag 1 Renastudentenes Idrettslag 1 

Chemie FK Trondheim 1 SCK Studentidrettslag (HK) 1 

Drammen Studentidrettslag 1 Sinus - Studentidrettslaget i 
Narvik 

1 

Dronning Mauds Minne Høyskoles 
Idrettslag 

1 Steindølene FK 1 

Elverumstudentenes Idrettslag 1 Steinkjerstudentenes Idrettslag 1 

Energi FK - Gløshaugen 1 Tromsø Ravens 1 

Fredrikstad Studentsamfunn 
Idrettslag 

1 UiA Lacrosse 1 

Gøy Håndballklubb 1 Universitetets Karateklubb 1 

Handelshøgskolen (T.Ø.H) 
Sportsklubb  

1 USN IL Bø studentidrettslag 1 

Haugesund Studentidrettslag 1 Akademisk Skytterlag, 
Sportsskyttegruppe 

2 

Hønefoss Studentenes Idrettslag 1 Bergen Teknikersamfund idrett 2 

Janus IF Trondheim 1 Grimstadstudentenes Idrettslag 2 

Jusstudentenes Idrettsklubb (JIK) 1 Idrettsforeningen Blindern 
Studenterhjem 

2 

Levangerstudentenes Idrettslag 1 Juristforeningen Studentidrettslag 2 

Luftkrigsskolen 1 Krigsskolen Idrettslag 2 

Marin fotballklubb Tyholt 1 Legestudentenes Idrettsklubb 2 

Moldestudentenes Idrettslag 1 Lillehammerstudentenes 
Idrettslag 

2 

NHH Crew 1 Norges Idrettshøgskoles Idrettslag 2 
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NTNUI Gjøvik 1 NMBUI 2 

Odontologisk Idrettslag 1 Norske Studenters Roklub 2 

Omega fotballklubb 1 NTNUI Ålesund 2 

OsloMet Lacrosse 1 Oslomet IL 2 

Petroleum FK Trondheim 1 Sjøspretten 2 

Studentspretten Sogndal 2 BI Bergen studentidrettslag 3 

TRIMIUS 2 Kristiansand Studentidrettslag 3 

UiSi 2 Norges Handelshøyskoles 
Idrettsforening 

3 

Valkyrien Idrettslag 2 Bergen Studentidrettslag 4 

Vestfold Studentsamfunn´s Idrettslag 2 NTNUI 4 

Volda Studentidrettslag 2 Oslostudentenes Idrettsklubb  4 

BI Athletics 3 Tromsøstudentenes Idrettslag 4 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e6
 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 
«Forbundstinget velger Nini Lande og Atle Rolstadaas som dirigenter» 
 

 

Sakspapirer: Vedlegg 1 NSIs lov 
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FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 

«Forbundstinget velger ……………. og ………………. som protokollførere.» 
 
«Forbundstinget velger ……………. og ……………… til å undertegne protokollen.» 
 
«Forbundstinget velger Sigrid N. Rød (lovutvalget), Guro Røen (generalsekretær) og en 
representant fra forbundsstyret samt forslagsstiller til redaksjonskomite.» 
 
«Forbundstinget velger ………….… og ………………, samt ytterligere to fra tingsalen til 
tellekorps.» 
 

 

Forbundsstyrets merknad: De øvrige navnene vil bli foreslått på tinget 

Sakspapirer: Vedlegg 1 NSIs lov 
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FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 

«Forbundstinget godkjenner innkallingen.» 

«Forbundstinget vedtar den foreslåtte sakslisten.» 

«Forbundstinget vedtar den foreslåtte forretningsorden.» 

 

 

Sakspapirer: 

- Forslag til saksliste 
- Forslag til forretningsorden 
- Vedlegg 1 NSIs lov 
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Tingsak nr. 1 Godkjenne de fremmøtte representantene 

Tingsak nr. 2 Velge to dirigenter  

Tingsak nr. 3 Velge to protokollførere, to representanter til å underskrive 

protokollen, redaksjonskomite og tellekorps  

Tingsak nr. 4 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden  

Tingsak nr. 5 Behandle NSIs forbundsrapport for 2018 og 2019 

Tingsak nr. 6 Behandle lovutvalgets beretning  

Tingsak nr. 7 Behandle reviderte årsregnskap, forbundsstyrets økonomiske 

beretning, revisors beretning og kontrollkomiteens beretning 

Tingsak nr. 8 Vedta endringer i NSIs lov  

Tingsak nr. 9 Vedta resolusjon om e-sport  

Tingsak nr. 10 Behandle innkomne forslag 

Tingsak nr. 11 Fastsette kontingent  

Tingsak nr. 12 Behandle NSIs langtidsplan og langtidsbudsjett  

Tingsak nr. 13 Engasjere revisor til å revidere NSIs regnskap  

Tingsak nr. 14 Foreta valg  

Tingsak nr. 15 Fastsette sted for Forbundstinget 2022  
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1.  Gjennomføring av tinget  

1.1  Tinget ledes av de(n) valgte dirigenten(e), og skal gjennomføres i samsvar med NSIs og NIFs 
lov og denne forretningsorden.  

 

2.  Taletid  

2.1  Representant for forslagsstiller med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å 
presentere forslaget.  

2.2  For etterfølgende innlegg, er taletiden per person: fem minutter for første innlegg, tre 
minutter for andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre 
ganger i samme sak.  

2.3  Dirigenten(e) kan foreslå endring av taletiden, sette strek for inntegnede talere og foreslå at 
tinget gir talerett til personer som i utgangspunktet ikke har talerett. 

2.4  Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid. Ordet «Til 
forretningsorden» er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigenten(es) måte å lede møtet eller 
voteringen på. 

 

3.  Behandling av forslag på tinget  

3.1  Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene skal skje 
elektronisk, ev. på særskilt skjema som leveres til dirigenten og er påført organisasjonsledd, 
navn på representant og dennes signatur.  

3.2  Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Forslag til justeringer i 
langtidsbudsjett skal inkludere både en utgiftsside og en inntektsside. Forslag til økning i 
kostnader på budsjettet skal følges av inndekning. 

3.3  Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at tinget 
aksepterer dette.  

 

4.  Stemmegivning  

4.1  Stemmegivning gjennomføres manuelt ved fremvisning av representantnummer og/eller 
skriftlig skjema.  

4.2  Delegatene må sitte på anvist plass i tingsalen under hele Forbundstinget. 

4.3  Ved avstemminger følges NIFs lov: 

- Ved endring i forbundets lov: 2/3 stemmeflertall 
- Øvrige vedtak: Alminnelig flertall 
- Ved valg: Alminnelig flertall 
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Krav om flertall vurderes ut fra antall avgitte stemmer. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 
flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 
avgitt. 

 

5.  Protokoll  

5.1  Det føres protokoll over tingets forhandlinger. Protokollen føres av de tinget har valgt til å 
føre protokoll.  

5.2  I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, 
hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av 
avstemninger med antall stemmer for og imot.  

5.3  Protokollen skal publiseres på NSIs nettside så snart den er godkjent. 
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FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 
«Forbundstinget godkjenner den fremlagte forbundsrapporten for 2018 og 2019» 
 

 

Sakspapirer: Vedlegg 2 NSIs forbundsrapport 2018-2019 
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FORSLAGSSTILLER: NSIs Lovutvalg 

Forslag til vedtak:  
 
«Forbundstinget godkjenner den fremlagte beretning» 
 

 

Sakspapirer: Lovutvalgets årsberetning 2018 og 2019 
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FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 

«Forbundstinget godkjenner det reviderte regnskap, de fremlagte beretninger og gir 

Forbundsstyret ansvarsfrihet» 

 

 

Forbundsstyrets merknad: Budsjett- og regnskapsstrukturen 2019 avviker noe fra vedtatte 

tingbudsjett. Dette på bakgrunn av at forbundsstyret vedtok endringer i oppsettet av 

budsjett fra og med 2019 i forbindelse med overgang til nytt regnskapssystem, hvor man 

besluttet å gå bort fra et rent prosjektbudsjett/-regnskap til avdelingsbasert 

budsjett/regnskap. Årsregnskapet inkl inntekter og kostnader for 2018 og 2019 

sammenlignet med tingvedtatt budsjett er vedlagt sakspapirene (tilgjengeliggjort fredag 21. 

februar). 

 

Sakspapirer:  

- NSIs årsregnskap 2018 og 2019 

- Forbundsstyrets økonomiske årsberetning 2018 og 2019 

- Uavhengig revisors beretning 2018 og 2019 

- Kontrollkomiteens årsberetning 2018 og 2019  



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e1
7

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e1
8

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e1
9

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e2
0

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e2
1

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e2
2

  

  



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e2
3

 

 

 

 

  



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e2
4

 

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e2
5

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e2
6

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e2
7

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e2
8

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e2
9

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e3
0

  

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e3
1

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e3
2

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e3
3

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e3
4

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e3
5

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e3
6

  

  



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e3
7

 

 

 

  



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e3
8

 

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e3
9

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e4
0

  

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e4
1

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e4
2

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e4
3

  

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e4
4

  

  



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e4
5

 

 

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 94. ordinære Forbundsting, Gardermoen 
 29.februar – 1.mars 2020 

 

Si
d

e4
6

 

8 a) §14 Særforbundstinget 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 
«Forbundstinget vedtar ny ordlyd»  
 

 

Eksisterende ordlyd: Ny ordlyd: 

 
§ 14  Særforbundstinget 
 
(1)  Særforbundets høyeste myndighet er 

særforbundstinget som avholdes 
annethvert år innen utgangen av mars i 
år med like årstall. 

 

 
§ 14  Særforbundstinget 
 
(1)  Særforbundets høyeste myndighet er 

særforbundstinget som avholdes 
annethvert år innen utgangen av april i 
år med like årstall. 

 

 

Begrunnelse for forslaget 

 
Tidspunkt for avholdelse av NSIs forbundsting er regulert i NSIs lov, og skal ihht gjeldende lov 
«...avholdes annethvert år innen utgangen av mars i år med like årstall». Dette har medført 
praktiske utfordringer med å finne en passende helg, da store deler av forbundets aktivitet foregår 
i februar / mars. I senere tid har det også blitt vedtatt at alle idrettslag må avholde sitt årsmøte 
innen utgangen av mars hvert år (regulert i NIFs lov). Dette gjør at klubbene er midt i årsmøtetid, 
når forbundstinget må avholdes. Forbundsstyret har vurdert at mai/juni vil være ugunstig med 
hensyn til eksamenstid. Forbundsstyret foreslår derfor å endre reguleringen av tidspunktet for 
forbundstinget til april, som vil gi forbundet noe større fleksibilitet i planleggingen av fremtidige 
forbundsting.  
  

Lovutvalgets uttalelse 

 
Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer. 
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8 b) §17 Særforbundstingets oppgaver 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 
«Forbundstinget vedtar ny ordlyd»  
 

 

Eksisterende ordlyd: Ny ordlyd: 

 
§ 17 Særforbundstingets oppgaver 
Særforbundsstinget skal: 
..... 
10. Foreta følgende valg 
 
a) President og Visepresident 
b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer 
 

 
§ 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. 

 

Begrunnelse for forslaget 

 
Forbundsstyrets rolle og funksjon som øverste myndighet imellom forbundstingene og som 
særforbund i norsk idrett og med interesser i utdanningsfeltet, gjør at det er mange arenaer NSI 
skal og bør være til stede på i løpet av et år. Forbundet har også praktisert å ha et arbeidsutvalg 
(AU) som jobber i hovedsak med forberedelse av styresaker, oppfølging av styrevedtak og sparring 
med generalsekretær etter behov imellom styremøtene, samt representasjon. Tidligere praksis har 
vært at AU er bestående av president, visepresident og generalsekretær. I perioden 2018-2020 
utvidet forbundet denne praksisen til at AU ble bestående av president, visepresident og ett 
styremedlem, samt generalsekretær. Dette har skapt god dynamikk og flere ressurspersoner å 
spille på imellom styremøtene, og er bakgrunnen for hvorfor forbundsstyret nå foreslår å utvide 
presidentskapet. Det er viktig å presisere at dette ikke utelukker god involvering av resten av 
forbundsstyrets medlemmer. Styrets sammensetning i andre særforbund varierer, men flere har 
presidentskap bestående av president, 1. og 2. Visepresident.  
 
Fordelene med et utvidet presidentskap er flere: 

- Sikrer en mer naturlig sammensetning av AU med tre i presidentskapet 
- Bedre styrebehandling imellom forbundsstyremøtene med tre politikere + GS i AU, i stedet 

for opprinnelig praksis som har vært 2+1 
- Det vil gi flere personer å spille på i lederteamet (AU), som blant annet gir mulighet for å i 

større grad fordele belastning i presidentskapet hva gjelder representasjon internt og 
eksternt  
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- Sikre større grad av kontinuitet på ledernivå og mulighet for bedre etterfølgerplanlegging, 
både mtp fremtidige presidentkandidater og større sannsynlighet for at minst én i 
presidentskapet fortsetter i flere perioder 

 
Som en konsekvens av å utvide presidentskapet til tre personer, ønsker forbundsstyret å regulere 
kjønnsbalansen for å sikre at begge kjønn vil være representert. Dette er også i tråd med 
presidentskapet i Idrettsstyrets sammensetning regulert i NIFs lovnorm §3-4. Idrettstingets 
oppgaver.  
 
I tillegg har forbundsstyret lagt til presiseringen om at «...Forbundsstyrets sammensetning bør 
gjenspeile mangfoldet i organisasjonen», som kan sees i sammenheng med målsettingene under 
strategiområde 3: «Studentidretten vil være en fremtidsrettet, bærekraftig og robust 
organisasjon» i foreslåtte langtidsplan 2020-2024 «Studentidretten vil!». 
 

Lovutvalgets uttalelse 

 
Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer. 
 
Den foreslåtte sammensetningen av presidentskapet er normal praksis i NIF sentralt, i flere andre 
organisasjonsledd i NIF og i tilsvarende organisasjoner av samme type. Lovutvalget påpeker at det 
er vanlig å da ha en større andel styremedlemmer enn 57% (ikke inkl. varamedlemmet) som sitter 
utenfor presidentskapet (eksempelvis NIF ca. 72,5%, Arbeiderpartiet ca. 86%, Sykepleierforbundet 
75%), for å sikre demokratiske prosesser. 
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8 c) §22 Studentmesterskap 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 
«Forbundstinget vedtar ny ordlyd»  
 

 

Eksisterende ordlyd Ny ordlyd 

§ 22  Studentmesterskap 
 
Norges Studentidrettsforbund, NSI, har 
innstiftet og eier retten til å arrangere 
Studentcup (SC), Norske Studentmesterskap 
(SM) og Studentleker (SL). Et SM er et 
Norgesmesterskap for Studenter i Norge. SL er 
et arrangement som består av minst fem SM. 
Vinner av SM har rett til å kalle seg Norsk 
Studentmester i den aktuelle idretten. Ansvar 
for gjennomføring av SC, SM og SL påligger 
Forbundsstyret. 
Arrangement av SC, SM og SL reguleres 
gjennom egne statutter, vedtatt av 
Forbundstinget, samt gjennom utfyllende 
bestemmelser og regler for den enkelte idrett 
vedtatt av Forbundsstyret. 
 

§ 22  Studentmesterskap Norgesmesterskap 
for studenter 
 
Norges Studentidrettsforbund, NSI, har 
innstiftet og eier retten til å arrangere 
Studentcup (SC), Norske Studentmesterskap 
(SM), også kalt Student-NM (SNM) og 
Studentleker (SL). Et SNM er fortrinnsvis et 
Norgesmesterskap for Studenter tilknyttet et 
studentidrettslag i Norge. Studentstatus 
presiseres per idrett i utfyllende 
konkurransereglement. SL er et arrangement 
som består av minst åtte idretter der minst fem 
er SNM. 
Vinner av SNM har rett til å kalle seg Norsk 
Studentmester eller Norgesmester for 
studenter i den aktuelle idretten. Ansvar for 
gjennomføring av SC, SNM og SL påligger 
Forbundsstyret. 
Arrangement av SC, SNM og SL reguleres 
gjennom egne statutter, vedtatt av 
Forbundstinget, samt gjennom et 
konkurransereglement vedtatt av 
Forbundsstyret.  
 
NSI er formell arrangør av alle SNM/SC/SL. 
Forbundsstyret fastsetter for hvilke idretter det 
skal arrangeres SC/SNM/SL. Alle medlemslag 
kan søke Forbundsstyret om å få arrangere 
SC/SNM/SL.  
 
Det skal benyttes reisefordeling ved alle 
SC/SNM/SL.  
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Begrunnelse for forslaget 

 
Norges studentidrettsforbund har per i dag to tingvedtatte dokumenter som favner om våre 
nasjonale arrangement: 
 

1. Lov for Norges studentidrettsforbund  
2. Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i regi av Norges Studentidrettsforbund  

 
I tillegg til dette har forbundet egne mesterskapsbestemmelser som vedtas av forbundsstyret. 
Dette betyr at Norges studentidrettsforbund på nåværende tidspunkt har tre dokumenter som 
regulerer forbundets nasjonale mesterskap. For å forenkle dette foreslår forbundsstyret at de 
tidligere statuttene utgår, hvor noe reguleres i lov og resten reguleres i 
mesterskapsbestemmelsene.  
 
Det er 23 år siden første gang «Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i regi av Norges 
Studentidrettsforbund» ble vedtatt. Statuttene ble vedtatt i en etableringsfase av de nasjonale 
mesterskapene i norsk studentidrett. Forbundet har etter hvert blitt godt etablert og ser behovet 
for å bli en mer strømlinjeformet organisasjon som følger samme norm som resten av norsk idrett, 
hvor praksis er tingvedtak på lovendringer og fremdrift på konkurransereglement. For å sikre et 
videre løft i administrering og utvikling av nasjonale mesterskap, ser forbundsstyret at det er viktig 
å legge vedtakene til rett instans og på riktig nivå.  
 
Forbundet har i dette tilfellet rådført seg med NIF juridisk. De kommer med en klar anbefaling om 
at statuttene fjernes i sin helhet, da de også påpeker at dette er en foreldet og kompliserende 
måte å sørge for rammer for konkurranse på. Med to dokumenter som bindes til tinget vil 
forbundet forbli en statisk organisasjon, der både styringsfart og evne til modernisering og 
utvikling bremses når disse kun kan endres gjennom omfattende tingvedtak. Forbundsstyret skal 
vedta et konkurranse- og arrangementsreglement, da sistnevnte er innenfor et forbundsstyres 
kompetansegrense. 
 
Forbundsstyret støtter derfor NIF juridisk vurdering om at statuttene er overflødige slik de 
foreligger nå, dersom foreslått lovendringsforslag vedtas. Dette vil videre gi muligheter for å 
ivareta innspill som kommer underveis fra kommende arrangører og deltakere, når statuttene 
fjernes.   
 
Merk at ny lov erstatter hele dokumentet «Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i regi 
av Norges studentidrettsforbund», se vedlagt oversikt over statutter og håndtering av hvert enkelt 
punkt.  
 

Lovutvalgets uttalelse 

 
Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer. 
 
Det bør vurderes å legge til i lovteksten “...et konkurransereglement vedtatt av Forbundsstyret med 
lovteknisk støtte fra Lovutvalget”, for å sikre at endringer samsvarer med NIFs lover og regler. 
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Sakspapirer 8 c) §22 Studentmesterskap 

Håndtering av innhold i statutter etter lovendring 

Under følger statuttene og avsnittsvis hvordan hver paragraf er håndtert etter anbefaling fra 

NIF juridisk. 

Statutter Håndtering etter anbefaling fra NIF juridisk 

§ 1 Definisjon 
 
Norges Studentidrettsforbund, NSI, har innstiftet og eier 
retten til å arrangere StudentCup (SC), Norske 
Studentmesterskap (SM) og Studentleker (SL). Et SM er et 
Norgesmesterskap for studenter i Norge. SL er 
arrangement som består av minst 8 idretter der minst 5 er 
SM. 

Vinner av SM har rett til å kalle seg Norsk Studentmester i 
den aktuelle idretten.  
 
Arrangement av SC, SM og SL reguleres gjennom egne 
statutter, vedtatt av Forbundstinget, samt gjennom 
utfyllende bestemmelser og regler for den enkelte idrett 
vedtatt av Forbundsstyret.  

Ansvar for gjennomføring av SC, SM og SL påligger 
Forbundsstyret. 

 
 
Dekkes av loven, men loven har nå også 
punktet om minimum 8 idretter i teksten, samt 
er punktet om Norgesmesterskap for studenter 
presisert i loven.  
 
 

§ 2 Startberettigelse i SC og SM 
 
Startberettiget er medlemmer av lag opptatt i NSI, som 
kan fremvise gyldig studiekort.  En deltaker kan bare være 
startberettiget for ett lag i en idrett i hvert mesterskap.  

Hvis et lag ikke kan stille med maksimalt antall deltakere i 
lagidretter etter første ledd, kan laget kompletteres med 
egne medlemmer som ikke er studenter. Andelen utøvere 
som nevnt i annet ledd, kan ikke overstige 25 % av det 
antall utøvere som utgjør et lag pr klasse i den aktuelle 
lagidretten i SM. I SC kan ikke denne andelen overstige 
50%. I Individuelle idretter med lagkonkurranse, der lag 
består av minimum tre utøvere, kan en (1) ikke-student 
som er medlem i laget delta. 
 
Lag bestående av studenter fra to eller flere 
studentidrettslag opptatt i NSI er startberettiget, men deltar 
utenfor konkurranse i SM. Lag som deltar utenfor 
konkurranse vil få strøket resultat fra gruppespillet. Disse får 
ikke plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille 
om medalje. 
 
Norske studenter i utlandet er startberettiget, men deltar 
utenfor konkurranse. Disse får ikke plassering i 
mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje. De 
har heller ikke anledning til å søke om reisefordeling.  

 
 
Dekkes av konkurransereglementet da dette er 
punkter som krever fleksibilitet og er nede på 
arrangementsspesifikke områder som kan 
kreve endringer som er innenfor FS 
kompetansegrense å legge til rette for slik at 
styringsfart i organisasjonen opprettholdes.  
 
Et tingvedtak på dette området vil låse 
organisasjonen i to år på områder der man kan 
og bør kunne gjøre vedtak i tråd med 
organisasjonens behov.  
 
Avsnitt to og siste avsnitt er i direkte konflikt 
med ordlyden «Et SM er et Norgesmesterskap 
for studenter i Norge» og fjernes. Deltakelse 
dekkes gjennom ny ordlyd i loven. 
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§ 3 Arrangement 
 
NSI er formell arrangør av alle SM/SL. Forbundsstyret 
fastsetter for hvilke idretter det skal arrangeres SC/SM/SL. 
Alle medlemslag kan søke Forbundsstyret om å få 
arrangere SC/SM/SL. 
 
Forbundsstyret skal godkjenne plan for gjennomføring av 
den idrettslige delen, transportløsning, beredskap, 
overnatting, sponsorer, fastsette startkontingenter og 
bøter, samt tildele arrangementsstøtte. 
 
Påmelding til SM/SL er bindende. Uteblivende deltageres 
lag som ikke har meldt avbud innen fastsatt tidsfrist, kan 
bøtelegges og vil bli avkrevd dekning for kostnader påført 
arrangementet. 
 
Under hvert SM/SL skal det oppnevnes en jury som skal ta 
seg av alle protester. Juryens beslutning kan ankes inn til 
Forbundsstyret. 

 
 
Første avsnitt er lagt inn i loven.  
 
Resten av paragrafen er detaljer innenfor et 
arrangement som ikke skal låses av tingvedtak, 
og dekkes av konkurransereglementet.  

§ 4 Reisefordeling 
 
Det skal benyttes reisefordeling ved alle SC/SM/SL, samt i 
regionsfinaler i Nord-Norge dersom disse fungerer som 
kvalifisering til SC/SM/SL.   
 
Reisefordelingsavgiften og egenandelen fastsettes av 
Forbundsstyret. Overskudd går til reisefordelingsfond. 

 
 
Legges inn i loven.   

§ 5 Reisefordelingsfond 
 
Fondet benyttes til et reisefordelingstilskudd. 
 

 
 
Denne fjernes.  

§ 6 Utfyllende bestemmelser 
 
Forbundsstyret vedtar utfyllende bestemmelser til disse 
statutter. 

 
 
Denne fjernes. 
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8 d) §15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 

FORSLAGSSTILLER: NTNUI 

Forslag til vedtak:  
 
Forbundstinget vedtar følgende endring i loven, § 15 punkt 2 og punkt 4:  
 
Foreslått endring for punkt 2:  
Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på̊ særforbundstinget: Representanter fra 
studentidrettslag etter følgende skala:  
 

For medlemstall til og med 199  1 representant  

For medlemstall fra 200 til og med 799  2 representanter  

For medlemstall fra 800 til og med 1499  3 representanter  

For medlemstall på̊ 1500 og mer  4 representanter  

 
Opprinnelig tekst:  
a. Styret 

b. Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på̊ særforbundstinget: Representanter fra 
studentidrettslag etter følgende skala:  
 

For medlemstall til og med 199  1 representant  

For medlemstall fra 200 til og med 799  2 representanter  

For medlemstall fra 800 til og med 1499  3 representanter  

For medlemstall på̊ 1500 og mer  4 representanter  

 
Foreslått endring for punkt 4:  
Møterett og talerett på særforbundstinget:  
a. Styret.  

b. Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

c. Særforbundets generalsekretær.  

d. Representant fra NIF.  
 
Opprinnelig tekst:  
Møterett og talerett på særforbundstinget:  
a. Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

b. Særforbundets generalsekretær.  

c. Representant fra NIF.  

 
 

 

Begrunnelse for forslaget 

 
Grunnet i idrettens verdier om demokrati og likeverd, ønsker vi i NTNUI en diskusjon på om styret 
bør ha stemmerett ved forbundets forbundsting. Vi ser at en modell hvor medlemmene, 
representert ved lagene til NSI, har fullstendig råderett over utfallet av sakene ved forbundstinget, 
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bedre kan treffe våre verdier enn dagens modell. I demokrati skal makten grunnes i «folket» eller i 
medlemsmassen i særforbund sitt tilfelle. Dette kan og bør gjerne i større enheter løses gjennom 
representativt demokrati, ved at de stemmeberettigede avgir sine stemmer på vegne av 
medlemmer som de representerer. Dagens modell er en blanding av direkte demokrati for styret, 
som stemmer som enkeltmedlemmer, og representativt demokrati for resten av medlemsmassen, 
som stemmer gjennom representanter. Vi stiller spørsmål ved likeverdet i at styret samlet i dag 
har like mye innflytelse som 8 enkeltklubber, eller to klubber på 10.000 medlemmer. Ettersom 
styret ikke representerer medlemmer av NSI, har altså medlemmene av styret langt mer 
innflytelse enn hva et ordinært medlem av NSI har, eller hva andre tillitsvalgte i NSI har. Styret har 
gjerne bedre innsikt i NSIs drift, men denne innsikten bidrar også til at styremedlemmer avgir 
stemmer på et annet grunnlag enn de resterende stemmeberettigede, samtidig som at den like så 
fullt kan benyttes til å fasilitere gode diskusjoner mellom representantene ved tinget. Det kan også 
pekes på at avtroppende styre ikke bør kunne påvirke valget av nytt styre. Vårt styre skal arbeide 
på vegne av våre medlemmer, ikke våre medlemmer og det forrige styret. Vi mener at forslaget 
samsvarer i større grad med verdigrunnlaget til NIF og NSI enn hva dagens modell gjør, men vi 
håper på en god diskusjon om dette ved tinget.  
 

Lovutvalgets uttalelse 

 
Lovutvalget finner ingen lovtekniske hindringer for å endre Forbundsstyrets stemmerett etter 
innspilte forslag. 
 
Når det gjelder forslagsrett vil dette stride med NIFs lov § 2-5 b) Styret i et organisasjonsledd har 
forslagsrett til og på eget årsmøte/ting. 
 
Bakgrunn for svar: 
NIFs lov § 2-5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
(5) Forslagsrett på årsmøte/ting:  
 
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  
 
b) Styret i et organisasjonsledd har forslagsrett til og på eget årsmøte/ting.  
 
c) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.  
 
d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøte/ting i saker som ligger innenfor 
komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant har forslagsrett på årsmøtet/tinget innenfor 
komiteens/utvalgets arbeidsområde. 
 

 

Forbundsstyrets uttalelse 

 
Stemmerett som fenomen er knyttet til demokratiske styreformer og demokratiske forestillinger. 
Tanken er at de som blir berørt av avgjørelser, bør ha rett til å være med på å påvirke disse. 
Sittende styre er valgt fra ting til ting, og er i prinsippet ferdige med sitt arbeid når 
tingforhandlingene starter. De sitter da som enkeltindivider i behandlingen av saker, og da som 
representanter for sine klubber/sitt medlemskap. De er med andre ord like fullverdige medlemmer 
av norsk studentidrett som enhver delegat sendt til tinget av egen klubb. Forskjellen er at 
foregående ting ga dem tilliten til å oppfylle vedtatte strategi. Demokrati er en av idrettens 
organisasjonsverdier. Ved å frata stemmeretten fra medlemmer som i utgangspunktet oppfyller 

https://snl.no/demokrati
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kriteriene i på lik linje med de andre tingdelegatene (også ihht NIFs lov/føringer for gjennomføring 
av tinget), hvordan etterlever vi da vårt eget verdigrunnlag?  
 
Som medlem av et avtroppende forbundsstyre er det helt riktig at man vil ha innsikt i saker som gir 
et bredere beslutningsgrunnlag, men det ene utelukker ikke det andre. Selv om man har bredere 
innsikt i komplekse saker vil man fortsatt være medlem av norsk studentidrett. Med bredere 
kunnskap om forbundets drift, idrettens kompleksitet og forbundsstyrets arbeidsmetoder vil man 
tvert i mot kunne bidra til et bedre demokrati med nyanser, perspektiver og refleksjoner som gjør 
beslutningsgrunnlaget bedre. Demokratiet er ikke tjent med at denne kunnskapen er forbeholdt 
tingdebatten begrenset av en forretningsorden hvor man kun har talerett, men at forbundsstyret 
som medlem av en klubb i norsk studentidrett også kan bidra med sin stemme inn i tingvedtaket.  
 
Forbundsstyret ønsker ikke å begrense demokratiet i norsk studentidrett. Det er ønskelig at alle 
medlemmer av norsk studentidrett blir hørt og kan bruke sin stemme, enten gjennom sine 
klubbstyrer eller som forbundsstyremedlemmer, i tråd med resten av norsk idrett.  
 

Forbundsstyrets innstilling 

 
Forslaget vedtas ikke 
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FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret  

Forslag til vedtak:  
 
«Forbundstinget vedtar fremlagte resolusjon» 
 

 

Begrunnelse for forslaget 

 
E-sport i norsk studentidrett 
 
Den første sentrale norske idrettsorganisasjonen, Centralforeningen for Udbredelse af 
Legemsøvelser og Vaabenbrug, ble stiftet i 1861, og bygde på nydannede skytterlag. Etter mange 
år med utvikling er det nå tid for nye aktivitetsformer innen øye-hånd koordinasjon, nemlig e-
sport.  
 
E-sport står for elektronisk sport. All sportslig aktivitet som benytter datamaskiner for å utøve 
sporten eller spillet, er e-sport. E-sport er idretten i verden med raskest vekst, og i Norge er det 
over 400 000 aktive e-sportutøvere, deriblant studenter. I e-sport kan funksjonsfriske og 
funksjonshemmede konkurrere på like vilkår. Kvinner og menn deltar på samme lag, i samme spill. 
 
Hvordan den tradisjonelle idretten skal forholde seg til e-sport er et mye debattert tema både 
nasjonalt og internasjonalt. I Norge er det trolig Norges Fotballforbund som har tatt størst eierskap 
til e-sport av særforbundene. Det avholdes blant annet landskamper og arrangeres landsdekkende 
seriespill. Norges idrettsforbund har foreløpig ikke formelt definert hvorvidt e-sport defineres som 
idrett innenfor den norske idrettsmodellen eller ikke.  
 
I dag er e-sporten i Norge organisert i et mylder av strukturer. Det er løse kameratgrupper, 
kommersielle foretak, studentforeninger, utdanningsprogrammer på videregående skoler og 
idrettslag som organiserer dette uten særforbundstilknytning. Dagens situasjon gjør at student-e-
sporten fragmenteres og dermed mangler tilhørighet. 
 
Ved å tilrettelegge for e-sport vil norsk studentidrett utvide sitt allerede brede aktivitetsmangfold. 
Dette vil gi studenter et tilbud om en sosial treningsarena i studentidrettslagene som tidligere ikke 
har eksistert for denne målgruppen. Ved å innlemme og strukturere e-sport i NSI vil 
studentidretten forsterke sin inkluderende rolle i samfunnet, og dermed ta et større ansvar for 
norsk studenthelse ved å være en resept mot ensomhet i studietiden. 
 
Tilrettelegging for e-sport er forankret i forbundsstyrets forslag til NSIs langtidsplan 2020 – 2024 
«Studentidretten vil!» under strategiområde 3: «Studentidretten vil være en fremtidsrettet, 
bærekraftig og robust organisasjon». Med visjonen «Vi skaper fremtidens idrett» er det også svært 
naturlig at NSI posisjonerer seg til å imøtekomme etterspørselen til det som til enhver tid kan 
anses som nye idrett- og aktivitetsformer blant studenter.  
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Norsk studentidrett mener derfor at: 

- E-sport anerkjennes som idrett i norsk studentidrett 
- NSI skal aktivt jobbe for opptak av e-sport i norsk idrett 
- E-sport i studentidretten skal bære preg av god helse, fair play og ansvarlighet 
- Et hvert campus skal tilrettelegge for e-sport gjennom studentidrettslagene ved å blant 

annet tilgjengeliggjøre anlegg/lokaler 
 

 

Saksgrunnlag: Vedlegg 3 Fakta om e-sport i idretten 
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10 a) Hederstegn i gull 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 
Saken presenteres for delegatene på tinget 
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10 b) Revidering av mesterskapsbestemmelser 

FORSLAGSSTILLER: NTNUI 

Forslag til vedtak:  
 
«Forbundstinget ber styret revidere NSIs mesterskapsbestemmelser med følgende 
endringer.  
 
Arrangør kan selv velge system for å håndtere påmelding og betaling for arrangementet. 
NSI skal stille en egnet løsning til disposisjon, men arrangør står fritt til å velge 
alternativer. Generelt for bestemmelsene skal arrangerende lag skal ha størst mulig 
eierskap til arrangementet. NSI skal hovedsakelig fungere som en rådgiver og legge 
minimalt med føringer for gjennomføringen av arrangementet etter at søknaden er 
godkjent.  
 
Nytt forslag skal sendes ut på høring hos klubbene, og fremtidige endringer av 
bestemmelsene skal bære preg av klubbinvolvering og demokrati.» 
 

 

Begrunnelse for forslaget 

 
Vi i NTNUI fremmer denne saken som en konsekvens av utfordringer vi har opplevd som arrangør 
for studentleker (SL). Vårt inntrykk er at flere arrangører av SL har slitt med å forholde seg til 
påmeldingssystemet og bestemmelsene som benyttes i dag. Bestemmelsene er nyttige 
dokumenter og en viktig veileder for arrangør. Vi mener likevel at et grunnprinsipp bør være å gi 
arrangør størst mulig eierskap til prosjektet og friheter til å forme arrangementet etter egen 
visjon. Vi tror at dette både vil føre til bedre mesterskap og mer innovative arrangementer. 
NSI har, etter NTNUIs erfaring, ikke alltid kapasitet til å følge opp arrangementer som SL i like stor 
grad som nødvendig, i forhold til hvor avhengig arrangør er av forbundet. Dette er forståelig, da 
aktiviteten i studentidretts-Norge er høy, og den foreslåtte strategien vil ha behov for økt 
arbeidskapasitet. Det er likevel uheldig at arrangør av mesterskap opplever at påmeldingssystemet 
er nede gjentatte ganger og at påmeldingsavgiften blir betalt videre til arrangør for sent, slik at 
utvalget som arrangerer lekene blir avhengig av å kunne låne midler fra idrettslaget. Bruk av 
påmeldingssystemet Thea er en ekstra kostnad for arrangementet, samtidig som at det omgår 
arrangør og gjør dem helt avhengige av kontakt med NSI. Vi håper at nye løsninger for påmelding 
kan utvikles og at arrangørene som ønsker dette, kan ha en større grad av kontroll over 
økonomien i arrangementet sitt.  
 
I 2019 opplevde vi at styret i NSI, uten å forhøre seg med lagene, på kort varsel tok avgjørelser 
med betydelig innvirkning på et mesterskap, den gangen handlet dette om å øke kravene til 
dommere. Det ble en belastning å omstille seg etter disse kravene. Samarbeidet med NSI skal ikke 
være slik. Det blir da en hindring og demotiverende for de frivillige som arrangerer, som 
motstrider formålet, som fra innledningen til bestemmelsene er: «Mesterskapsbestemmelsene 
finnes for å gjøre arrangementene bedre, gjøre arbeidet enklere for teknisk arrangør og sikre at 
mesterskapene utvikles på en forsvarlig måte – ikke minst i tråd med studentidrettens felles 
ønsker og behov.»   
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De reviderte bestemmelsene skal legge til rette for en god dialog mellom NSI og arrangør, i større 
grad på arrangør sine betingelser. Hvor mye NSI skal involvere seg skal løses gjennom en tidlig 
forventningsavklaring mellom forbundet og arrangør. Arrangør skal selv få velge 
påmeldingssystem og om økonomien skal styres av arrangør eller av NSI. Forbundet sitt 
hovedansvar ligger i å tildele mesterskap og sikre en rettferdig fordeling av SM og SC mellom de 
ulike arrangørene. Dersom arrangør og forbundet er enige, kan nye bestemmelser benyttes ved 
allerede tildelte mesterskap. Som mesterskapsbestemmelsene åpner med: «Studentidrettslagene 
er garantister for det viktigste arbeidet i norsk studentidrett.» Studentidrettslagene bør med dette 
få tillit til å ha større eierskap over arrangementene. 
 

Forbundsstyrets uttalelse 

 
Som særforbund i norsk idrett er det forbundets primæroppgave å ivareta alle studentidrettslag og 
medlemmer underlagt særforbundet. Hensyn som klubbstørrelse, sportslig nivå, økonomi og 
geografi er noen få utvalgte eksempler som utfordres når man skal arrangere et nasjonalt 
mesterskap.  
 
Organiseringen av et NM i norsk idrett er derfor ubestridt lagt til særforbundet, nettopp fordi det 
er et Norgesmesterskap, ikke et klubbmesterskap. Det idrettsorganisatoriske, forvaltningen av 
idretten, og ivaretagelse av utøvere over hele landet, står sentralt. Instansene som trer i kraft for å 
ivareta alle medlemmer av norsk studentidrett strekker seg langt utover klubbleddet for å sikre 
trygge og rettferdige rammer, både på individnivå (for eksempel vold, trakassering og andre 
uønskede hendelser) og lagsnivå (sportslig kvalitet, fair play, rettferdig og uavhengig behandling av 
innspill/klager etc). Kontinuiteten og ansvaret i å forvalte NM i tråd med de krav som stilles ligger 
også ubestridt til et særforbund. Forbundet har rapporteringsansvar på aktivitet overfor eksterne 
parter, noe som krever tilgjengelige verktøy som er like for alle. Forbundsstyret er kjent med at det 
har vært utfordringer tilknyttet påmeldingssystemet, og både norsk idrett og studentidretten er i 
gang med digitalisering og modernisering av interne og eksterne verktøy, med hensikt i å løse 
problemstillingene som påpekes i forslaget.  
 
Det daglige arbeidet i forbundet med utvikling av det nasjonale mesterskapstilbudet er både 
forankret i klubbleddet og hos medlemmene våre gjennom bred involvering. Forbundsstyret har 
nylig oppdatert mesterskapsbestemmelsene, hvor flere av endringene er forankret i 
tilbakemeldinger fra 2178 utøvere ifm evaluering av mesterskapene avholdt i tingperioden 2018-
2020. I tillegg baseres endringene på tett dialog med arrangørklubbene av både enkeltstående 
mesterskap og Studentleker. Endringene gjøres også i tråd med tilbakemeldinger gitt både fra NIF 
juridisk og samarbeidende særforbund som er premissgivere for den idretten som skal arrangeres.  
Samtidig ønsker forbundet at nasjonale mesterskap skal styrke arrangørkompetansen i 
klubbleddet og oppleves som utviklende for arrangør – og ikke minst være motiverende for de 
frivillige. Erfaringene gjort fra de siste 10 årene med arrangement, der over 400 mesterskap har 
blitt gjennomført, har vist at jo tettere oppfølging og kontakt det er mellom forbund og arrangør, 
jo bedre blir både arrangementet og opplevelsen til arrangør - og jo mer vil hvert enkelt medlem 
tilknyttet NSI få igjen for deltakelsen i et NM. 
 
Forbundsstyret er kjent med at de ulike arrangørene trenger og ønsker ulik oppfølging, og at 
arbeidet med nasjonale mesterskap har økt i sammenheng med økt aktivitet. Videre erkjenner 
forbundsstyret at det er behov for bedre dialog mellom forbundet og arrangør, der oppfølgingen i 
enda større grad tilpasses den enkelte arrangør. Det er i løpet av 2019 allerede gjort endringer i 
administrasjonen med tanke på å styrke arrangøroppfølgingen fremover, og det arbeides som 
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nevnt med å se på bedre elektroniske løsninger slik at dette ikke oppleves som begrensende for 
arrangør.  
 
Momentene i innspillet fra forslagsstiller er dermed allerede påbegynt og i prosess. Dersom 
forbundstinget «binder» deler av konkurransereglementet vil dette hemme den nødvendige 
fleksibiliteten i arbeidet med nasjonale mesterskap mellom forbundstingene (ref. forbundsstyrets 
lovendringsforslag §22). Forbundet vil for eksempel kunne dra nytte av verktøyene som etter hvert 
tilgjengeliggjøres gjennom NIFs digitaliseringsprosjekt. Det er videre ikke anbefalt fra NIF juridisk at 
et slikt vedtak legges til forbundstingsnivå. Endringskompetansen for reglement ligger i dag hos 
forbundsstyret, for å sikre fremdrift, utvikling og nødvendige tilpasninger. 
 

Forbundsstyrets innstilling 

 
Forslaget vedtas ikke 
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FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak: «Forbundstinget fastsetter klubbkontingent differensiert etter antall 

medlemmer i klubben etter følgende satser: 

 

Medlemmer Kontingent 2020 Kontingent 2021 Kontingent 2022 

0-199 500,- 500,- 500,- 
200-799 1000,- 1000,- 1000,- 
800-1499 2000,- 2000,- 2000,- 
1500 –-> 4000,- 4000,- 4000,- 

 

Begrunnelse for forslaget 

 
Medlemskontingent i NSI ble for første gang innført i 2002 og har siden den gang stått uendret. 
Aktivitetsnivået og medlemsveksten i norsk studentidrett har økt markant i perioden, som gjør at 
forbundet tilbyr flere tjenester i 2020 enn i 2002. Forbundsstyret mener det vil være naturlig at en 
økning i kontingent er tilpasset omfanget av denne oppfølgingen. Det foreslås likevel en endring 
som nært følger en inflasjonsjustering for perioden. 
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12 a) Langtidsplan «Studentidretten vil! 2020-2022» 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 

«Forbundstinget vedtar den fremlagte langtidsplanen 2020-2024 «Studentidretten vil!!» 

 

 

Sakspapirer:  

- Vedlegg 4 Forslag til NSIs langtidsplan 2020-2024 «Studentidretten vil!» 
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12 b) Langtidsbudsjett 2020-2022 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 
«Forbundstinget vedtar budsjettet som er fremlagt av Forbundsstyret» 
 

 

Forbundsstyrets kommentarer til langtidsbudsjettet 2020-2022 

 
Det fremlagte langtidsbudsjettet er satt opp med hensikt å nå målsettingene innenfor 
strategiområdene i forslaget til NSIs langtidsplan 2020-2024 «Studentidretten vil!» og de planlagte 
aktivitetene for perioden. 
 
Det ble gjort en omstrukturering av budsjettet for 2019, hvor dette følger en avdelingsbasert 
struktur med tilhørende prosjektnummer.  
 
Avdelingene er som følgende:  

1. Organisasjon 
2. Klubbutvikling 
3. Aktivitet 
4. Utdanning 

 
 
I tingperioden 2018-2020 har det vært en nedgang i tilskudd av spillemidlene via Norges 
idrettsforbund, som har gjort at inntektene til forbundet har blitt lavere selv om aktivitetsnivå og 
medlemstall har økt. Det foreligger en del usikkerhetsmomenter rundt fremtidige tildelinger, og 
forbundsstyrets vurderinger for neste tingperiode har vært å opprettholde størst mulig aktivitet, 
og at det budsjetterte underskuddet (totalt kr 487 000,- for perioden) tas av forbundets positive 
egenkapital. Se vurderingene om risiko for langtidsbudsjettet lenger ned i saken. 
 
Administrasjonskostnadene i budsjettet (prosjekt 10010) består i hovedsak av: 

- Lønn- og personalkostnader 3,3 årsverk, inkl pensjon og forsikringer 

- Lønn- og personalkostnader 0,7 årsverk er ført under prosjekt 30010 Nasjonale mesterskap, da 

denne stillingen er en administrativ ressurs som utelukkende arbeider med dette området 

- IKT, regnskapstjenester, revisjon 

- Husleie kontorlokaler Idrettens hus, Ullevål stadion 

- Det er lagt til en prisindeksjustering (ca. 3%) i perioden 2020-2022 for kostnadene i prosjekt 10010 

 
Risiko i langtidsbudsjettet 2020-2022 

- Forbundets virksomhet er i stor grad finansiert over spillemidlene gjennom tildeling av post 2-
midler (Rammetilskudd, utviklingsorientert ungdom) og post 3-midler (barne- og ungdomsmidler) 
via Norges idrettsforbund. Tildelingene avhenger av medlemssammensetning, aktivitetsutvikling, 
samt rapporterte og gjennomførte kompetanse- og utviklingstiltak. Norsk idrett er inne i en 
moderniseringsprosess, som bla. innebærer overgang til elektroniske medlemssystem og 
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elektronisk rapportering, samt revidering av forvaltningsordninger. Det eksisterer derfor stor 
usikkerhet om hvilket nivå tilskuddene fra NIF vil ligge på i fremtiden, og det fremlagte 
langtidsbudsjettet tar derfor utgangspunkt i tildelingen for 2020 

- På bakgrunn av de overnevnte usikkerhetsmomentene har forbundsstyret vedtatt et 
langtidsbudsjett med et årlig underskudd, med formål i å størst mulig grad opprettholde 
aktivitetsnivået slik at dette henger sammen med ambisjonene i langtidsplanen. Underskuddet for 
perioden 2020-2022 dekkes av forbundets positive egenkapital. Samtidig er det viktig å påpeke at 
det vil være nødvendig for den neste toårsperioden at forbundet aktivt jobber med å øke sine 
inntekter utover tildelingene over spillemidlene via Norges idrettsforbund, skal dagens 
aktivitetsnivå opprettholdes og videre kunne styrkes og utvikles. Dette er også hensyntatt i 
forslaget til ny langtidsplan. 

 
Langtidsbudsjettet som helhet og de ulike vurderingene vil gjennomgås på tinget.  
 
Merknader langtidsbudsjettet: 
* Prosjekt 10012 Tingvalgte komiteer/utvalg: Kostnadene knyttet til kontrollutvalgets virksomhet er hhv kr 10 000/år. 
Kostnadene knyttet til deltakelse på NSIs samlinger og felles møteplasser dekkes av det enkelte tiltakets budsjettramme 
(feks kostnader deltakelse og møtevirksomhet på Ledersamling vil gå under prosjekt 40010) 
** Prosjekt 30040 Paraidrett: Kr 30 000,- er øremerkede midler til paraidrett fra tildelingen av post 3-midler fra NIF 
*** Prosjekt 40020 Aktivitetslederkurs: Det er ikke budsjettert med gjennomføring av Aktivitetslederkurs i 2020, men 
med mål om å gjennomføre skolering av aktivitetsledere i 2021 og 2022.  
**** Prosjekt 40050 Tiltak for kjønnsbalanse i ledelse: Dette er Mentorprogrammet for unge ledere i samarbeid med 
Norges idrettsforbund.  

 

Sakspapirer:  

- Langtidsbudsjett 2020-2022 
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FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 
«Forbundstinget ber Forbundsstyret videreføre samarbeidet med BDO og gir fullmakt til å 
godkjenne revisjonshonorar.» 
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FORSLAGSSTILLER: NSIs Valgkomité 

Forslag til vedtak:  
 
«Forbundstinget vedtar forslaget fremlagt av valgkomiteen.» 
 

 

Sakspapirer:  

- Prosedyrer for valg 

- Valgkomiteens innstilling 

- Valgkomiteens beretning 2018-2020 
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Prosedyrer for valg 

Valget foregår på den måten som står beskrevet i NSIs lov § 17, punkt 14 og § 18 

Forbundstinget skal foreta følgende valg: 

a) Forbundsstyret* 
b) Kontrollutvalg 
c) Lovutvalg 
d) Valgkomité 
e) Representanter til ting og møter i NIF, EUSA og FISU 

*Forbundsstyrets sammensetning vil avhenge av vedtak i tingsak 8 b) §17 Særforbundstingets oppgaver 

For kandidater til tillitsverv gjelder NSIs lov § 5 Kjønnsfordeling: 

I. TILLITSVALGTE  

§ 5 Kjønnsfordeling  

(1)  Særforbundet skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og 
representasjon til særforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved 
representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning 
av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved 
beregningen av kjønnsfordelingen.  

 

Valg skjer etter bestemmelsene i NSIs lov § 18 Stemmegivning på særforbundstinget: 

§ 18 Stemmegivning på særforbundstinget 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på 
vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke 
stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater 
enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3)  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten 
av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange 
kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av 
stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de 
valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
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a) FORBUNDSSTYRET 

Tillitsvalgt Forslag fra Valgkomiteen Klubbtilhørighet 

Leder Mads T. Bjørgan  NTNUI / OSI 

1. Visepresident Vilde Dalen Aas NTNUI 

2. Visepresident  Kjell-Erik Kvamsdal OSI 

Medlem Sigrid N. Rød NIHI 

Medlem Martin Sikkeland OSI 

Medlem Elisabeth Sørvin Kristensen TSI / OSI 

Medlem Adrian S. Haugen Studentspretten / BTSI 

Varamedlem Even Kallevik NTNUI 
 

b) KONTROLLUTVALG 

Tillitsvalgt Forslag fra Valgkomiteen Klubbtilhørighet 

Leder Håvard Lauvålien NHHI 

Medlem Mathias Moe NTNUI 

Medlem  Pauline Sjøvold NTNUI 

Varamedlem Petter Hebnes Andersen KSI 

Varamedlem Karl Olav Haaland UiSI 
 

c) LOVUTVALG 

Tillitsvalgt Forslag fra Valgkomiteen Klubbtilhørighet 

Leder Marte Bjørneng OSI 

Medlem Erlend Risvand Mo TSI 

Medlem Oskar Gårdsrud Paulsrud NTNUI 

Varamedlem Kommer  
 

d) VALGKOMITÉ 

Det er forbundsstyret som innstiller til valgkomité. Innstillingen er under utarbeidelse.  

 

 Representanter til ting og møter i NIF, EUSA og FISU

Forslag: Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representantene.  
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Beretning fra NSIs Valgkomité 2018 – 2020 

 

Valgkomiteen har i perioden 2018 – 2020 bestått av følgende medlemmer: 

Leder: Haakon Utby (NTNUI) 
Medlem: Ingrid Solstad Andreassen (TSI) 
Medlem: Mats Kristoffersen (OSI) 
Vara: Vilde Thorud (NHHI) 

Valgkomiteens representasjon i perioden:  

Hva Når Hvem 

NSIs ledersamling 2018 26. – 28. Oktober 2018 Ingrid S. Andreassen 

NSIs nettverkssamling 2019 30. – 31. Mars 2019 Haakon Utby, Ingrid S. 
Andreassen, Mats Kristoffersen 
og Vilde Thorud 

NSIs ledersamling 2019 25. – 27. Oktober 2019 Haakon Utby og Mats 
Kristoffersen 

Kurs for Valgkomitearbeid NIF 31. Oktober 2019  Haakon Utby og Mats 
Kristoffersen 

 

Valgkomiteens arbeid: 

Valgkomiteen startet sitt arbeid med å finne kandidater til studentidrettsforbundets styre og 
utvalg høsten 2018. Arbeidet besto på dette tidspunktet av å identifisere kandidater som 
kunne være aktuelle for et verv på forbundsnivå.  

Våren 2019 hadde valgkomiteen sitt førte offisielle møte under nettverkssamlingen i Oslo. 
På denne samlingen var samtlige av komiteens medlemmer til stede, og en konkret strategi 
for arbeidet frem mot forbundstinget 2020 ble lagt. Komiteen ble blant annet enige om 
kriteriene som skulle legges til grunn ved utvalg av aktuelle kandidater til intervju, 
fremgangsmåte og spørsmål til intervjurundene, samt markedsføring og fremgangsmåte for 
identifisering av kandidater som kunne være aktuelle for verv på forbundsnivå.  

Høsten 2019 intensiverte valgkomiteen sitt arbeid. Dette arbeidet ble startet med at det ble 
lagt ut en utlysning på NSIs digitale plattformer, hvor komiteen oppfordret de ulike 
idrettslagene og klubbstyrene til å foreslå aktuelle kandidater fra sine studiesteder og 
studentidrettslag. I tillegg ble sittende forbundsstyre oppfordret til å foreslå aktuelle 
kandidater som de hadde kommet i kontakt med gjennom sitt arbeid.  Administrasjonen 
oversendte også en liste over kandidater som etter deres oppfattelse hadde utpekt seg som 
aktuelle for verv på forbundsnivå. 

I løpet av høstsemesteret ble følgelig over 55 kandidater vurdert som aktuelle for verv på 
forbundsnivå og systematisk kontaktet av valgkomiteen. Av disse kandidatene har totalt 36 
stykker blitt intervjuet, hvorav flere ble intervjuet i forbindelse med ledersamlingen 2019. 
Komiteen har etterstrebet å gjennomføre intervjuene med alle komiteens medlemmer til 
stede hvor dette har vært praktisk mulig, men minimum 2 av komiteens medlemmer har 
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vært tilstede ved hvert enkelt intervju for å sikre at hver kandidat vurderes likt. Alle 
kandidatene som ble innstilt har blitt intervjuet minimum 1 gang, og noen kandidater har 
vært innkalt til andregangsintervju hvor dette har vært ansett som hensiktsmessig. Siden 
begynnelsen av november 2019 – februar 2020 har valgkomiteen hatt møte(r) minimum 1 
gang per uke for å systematisk kunne jobbe med innstillingen.  

Av øvrig arbeid kan det nevnes at komiteen i etterkant av ledersamlingen 2019 har hatt 
løpende kontakt på e-post og Skype, og at denne kontakten periodevis har vært daglig. 
Videre deltok komiteens leder Haakon Utby og medlem Mats Kristoffersen på kurs for 
valgkomitearbeid i regi av NIF 31. Oktober 2019.  

Valgkomiteens innstilling: 

Valgkomiteens arbeid har resultert i en innstilling av kandidater til både forbundsstyret og 
forbundets komiteer som baserer seg på en svært grundig vurdering. I denne vurderingen er 
hver enkelt av de innstilte kandidaters erfaring, bakgrunn og egnethet for vervene vektlagt. 
Videre har komiteen også vektlagt helheten ved sin innstilling. Dette betyr at valgkomiteen 
har skreddersydd både sammensetningen i forbundsstyret og de ulike komiteer og utvalg 
ved å tilføre kandidater med ulike personlige egenskaper og perspektiver. Komiteen er av 
den oppfatning av at dette vil bidra til ulike team som vil både fungere godt sammen, og 
også bidra til at de ulike interessene i studentidretten ivaretas på best mulig måte.  

Valgkomiteens medlemmer stiller seg enstemmig bak innstilligen til både forbundsstyret, 
lovutvalget og kontrollkomiteen.  

Komiteen ønsker videre alle et godt valg på forbundstinget 2020. 

 

18. Februar 2020 

 

 

Haakon Utby  Ingrid S. Andreassen   Mats Kristoffersen 

Leder   Medlem    Medlem 
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FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  
 
«Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til å fastsette sted for neste forbundsting.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


