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Handlingsplan for 

Norske Studenters Idrettsforbund 

2002 – 2004 

 

1. Nasjonal målsetning 
 

1.1 Organisasjon 

Å holde studentidrettens organisasjonsledd oppdatert og ajour med utviklingen i samfunnet 

og norsk idrett. 

Prosjektnr. Operativt mål Tiltak 

90010 Skal ha god styring med forbundets aktiviteter 

og økonomi. 

Gjennomføre styremøter med gode 

rutiner for oppfølging av økonomi og 

styrevedtak. 

Gjennomgå alle forbundets lover og 

bestemmelser og etablere eventuelle 

nye avtaleverk. 

Starte en organisasjonsutviklings-

prosess der resultatene er målbare.  

Komplett budsjett og regnskap for 

hvert prosjekt må foreligge i 

sakspapirene til Forbundstinget. 

90020 Skal ha sikret at studentidrettens øverste organ 

gir styrende signaler for driften av forbundet. 

Gjennomføre Forbundstinget 2002. 

90030 Skal ha sørget for at tingoppnevnte komiteer 

kan utføre sitt arbeide. 

La komiteene delta på møter der dette 

er aktuelt. 

90040 Skal ha utviklet og vedlikeholdt det idrettslige 

nettverket og derved ivaretatt norsk 

studentidretts interesser. 

 

 

 

 

Skal ha øket medlemsmassen i NSI med 5.000. 

Delta på møter og konferanser 

arrangert av NIF eller andre 

idrettsorganisasjoner der dette er 

naturlig for NSI.  

Utarbeide en standardisert 

samarbeidsavtale mellom 

studentidrettslag og mulige 

samarbeidspartnere.  

Registrere den studentidrettslig 

aktiviteten ved 

utdanningsinstitusjoner. 
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1.2 Lagsutvikling og kompetansehevning 

Å holde studentidrettens organisasjonsledd oppdatert og à jour med utviklingen i 

samfunnet og norsk idrett. 

Prosjektnr. Operativt mål Tiltak 

73010 Skal ha bedret det regionale samarbeidet 

mellom klubbene. 

Bistå med den faglige og praktiske 

tilrettelegging av  5 regionsamlinger 

hvert år. 

73020 Skal ha gjennomført lederopplæring for 

tillitsvalgte av studentidrettslag. 

Lederopplæring skal gjennomføres 

minst en gang i året. 

Bistå klubbenes tillitsvalgte i faglig 

utvikling.  

73040 Skal styrke studentidrettslagenes 

aktivitetsgrunnlag ved studiesteder hvor 

studentsamskipnaden har parallell kommersiell 

idrettsaktivitet. 

Avholde seminar for å øke 

kompetansen om problemstillingen 

for NSI og de berørte 

studentidrettslag. 

Innhente informasjon fra 

Kulturdepartementet om hvordan det 

forholder seg til problemstillingen, 

både der idrettsanlegg er etablert og 

der hvor slike planlegges. 

Ta initiativ og følge opp 

planleggingen av nye anlegg for å få 

gode og juridisk bindende avtaler 

mellom studentidrettslaget og 

studentsamskipnadene. 

 

Bistå det enkelte studentidrettslag 

med å etablere en beste mulig 

samarbeidsavtale med egen 

samskipnad og andre 

samarbeidspartnere.  

Samarbeidsavtalene skal sikre 

klubbenes eksisterende interesser og 

muligheter til å drive 

mosjonsaktiviteter.  

Avtalene bør være tilgjengelige på 

NSIs nettsider. 

73050 Skal styrke idrettslagenes 

instruktørkompetanse. 

Bistå studentidrettslagene i å heve 

instruktørkompetansen innen 

studentidrettslagenes idrettslige 

tilbud.  
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1.3 Administrasjon 

Å holde studentidrettens administrative ledd oppdatert og à jour. 

Prosjektnr. Operativt mål Tiltak 

95010 Skal ha sikret at NSIs administrasjon til enhver 

tid er i stand til å utføre de oppgaver som blir 

pålagt dem av Forbundsting og 

Forbundsstyret. 

Tilstrekkelig bemanning av 

kvalifisert personell. 

Skaffe ekstern finansiering til 1/3 av 

forbundets totale utgifter.  

Gi administrasjonen tilstrekkelig 

opplæring til å mestre nye oppgaver. 

 

 

1.4 Informasjon og kommunikasjon 

Å sørge for ett godt informasjons- og kommunikasjonssystem. 

Prosjektnr. Operativt mål Tiltak 

37030 Skal ha utviklet en IKT-strategi. Gjennomføre IKT-strategien. 

37040 Skal ha utviklet en intern 

markedsføringsstrategi. 

Gjennomføre 

markedsføringsstrategien.  

 

 

1.5 Aktivitet 

Å holde studentidrettens aktivitet oppe på et høyt kvalitativt og kvantitativt nivå. 

Prosjektnr. Operativt mål Tiltak 

32010 Skal ha utviklet og forbedret 

Studentmesterskapene.  

Øke deltagelsen på SM. 

Gjennomføre flest mulige Norske 

Studentmesterskap (SM). 

Gjennomføre Studentlekene. 

Gjennomføre SM i nye idretter. 

Evaluere de økonomiske betingelsene 

for gjennomføring og deltakelse i 

SM. 

Gjennomgå og forbedre SM-

statuttene og bestemmelser for de 

enkelte idretter. 

37010 Skal ha etablert ny aktivitet og idrettslag der 

dette ikke finnes. 

Søke kontakt mot 

utdanningsinstitusjoner der det ikke 

finnes idrettslag eller idrettslig 

aktivitet. 
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37020 

 

Skal ha utvidet aktivitetstilbudet i eksisterende 

idrettslag. 

Stimulere til gjennomføring av 

studentidrettens dag. 

Tilskudd til regionale aktiviteter. 

 

 

2. Internasjonal målsetning 

 

2.1 Organisasjon, representasjon og informasjon 

Å delta i internasjonale organisasjoner, møter og konferanser for å utøve norsk innflytelse i 

internasjonal studentidrett og lære av andre organisasjoner. 

Prosjektnr. Operativt mål Tiltak 

17020 Skal ha vedlikeholdt et nordisk og europeisk 

nettverk, utdypet og skaffet forståelse for 

norske synspunkter. 

Delta på EUSAs generalforsamling 

(GA). 

17030 

 

Skal ha vedlikeholdt et interkontinentalt 

nettverk, utdypet og skaffet forståelse for 

norske synspunkter. 

Delta på møter der dette er naturlig. 

Delta med en internasjonalt 

representant i et FISU organ. 

 

2.2 Internasjonal aktivitet 

Å gi unge kvalifiserte utøvere og ledere verdifull erfaring innen store internasjonale 

mesterskap. 

Prosjektnr. Operativt mål Tiltak 

52010 Skal ha med utøvere i Universiader og 

Studentverdensmesterskap (SVM).  

Skal ha med ledere  i Universiader og 

Studentverdensmesterskap (SVM). 

Etablere samarbeide med OT og 

særforbund i forbindelse med 

påmelding og uttak av utøvere til 

disse mesterskapene. 

Arbeide for å få Universiader og 

SVM inn i særforbundenes 

terminlister. 

Sikre ekstern økonomiske bidrag før 

deltakelse.  

Delta med kvalifiserte 

studentidrettsledere på disse 

mesterskap. 

52020 Skal ha med utøvere i europeiske mesterskap  
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Å arrangere internasjonale studentmesterskap i Norge. 

Prosjektnr. Operativt mål Tiltak 

33020 Skal ha gjennomført et internasjonalt 

studentmesterskap hvert 5. år. Første gang i 

løpet av 2004. 

Påvirket en arrangør til å sende en 

kvalifisert søknad  som arrangør for 

ett internasjonalt mesterskap. 

 


