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FORORD
Strategiplanen som presenteres i dette dokumentet er en forlengelse av strategien som 
ble vedtatt på forbundstinget i 2008.  Denne ble revidert første gang i forbindelse med 
forbundstinget 2010.  

Prosessen med å videreutvikle strategien er gjort av et strategiutvalg nedsatt av 
Forbundsstyret. Utvalget har bestått av en representant fra administrasjonen (GS), 
samt tre fra Forbundsstyret, for å få en god sammenheng mellom den daglige driften av 
forbundet og de politiske visjonene til Forbundsstyret. Deretter har dokumentet blitt tatt 
opp til behandling i styret for endelig vedtak. Underveis i arbeidet ble det også hentet 
innspill fra Studentidrettslagene under ledersamlingen i 2011. 

Strategien består av en langtidsplan frem til 2017 som viser i hvilken retning man ønsker 
at forbundet skal bevege seg i, og en handlingsplan for perioden 2012 – 2014 som 
definerer de konkrete målene vi ønsker å nå i denne perioden. Vi mener at det på denne 
måten vil være enklere å kunne se den helhetlige sammenhengen for organisasjonens 
fremtid og de konkrete oppgavene det skal jobbes med på kort sikt. 
Det er gjort en strukturell endring i årets strategi. Kapitelet Informasjon er erstattet med 
anlegg og rammebetingelser. Informasjon er en viktig oppgave, men ikke informasjon 
som et mål i seg selv. Vi anser informasjon som et viktig verktøy for å oppnå andre mål 
som bunner ut i et overordnet mål: Gjennom medlemslagene gi studentene et best mulig 
idrettslig tilbud. Samtidig er idrettsanlegg og rammebetingelser er en viktig forutsetning 
for at medlemslagene skal kunne tilby aktivitet. Vi ønsker derfor å sette et mer tydelig 
fokus på dette i denne strategien. 

I 2013 er NSI 100 år og dette skal selvfølgelig markeres. Dette er tenkt gjort på de 
planlagte arrangementene som nettverksamling, studentlekene, aktivitetskurs og 
ledersamling. Selve stiftelsesdatoen er 5. desember, og det må vurderes om det skal 
være en spesiell markering denne dagen. Det er tenkt å nedsette en jubileumskomite der 
medlemslagene er representert, som skal jobbe videre med forslag til hvordan jubileet 
skal markeres ved de ulike arrangementene. I forbindelse med jubileumsåret vil det 
bli laget en jubileumsbok som vil belyse høydepunkter fra norsk studentidrett gjennom 
hundre år. 

NSI styret 2010-2012

Karl Olav Haaland
President
Norges Studentidrettsforbund
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NSIS VISJON OG FORMÅLSPARAGRAF
NSIs visjon:
Vi er norsk idretts fremtid!

NSIs formålsparagraf:
NSI har til formål å fremme studentenes idrett og friluftsliv i Norge, herunder bidra til 
samarbeid mellom lagene og representere studentidrett internasjonalt 
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FREMTIDSBILDER FOR NORSK STUDENTIDRETT
Norges Studentidrettsforbunds visjon er å være norsk idretts fremtid. Fordi norsk 
studentidrett består av unge mennesker, fremtidens premissgivere, fremtidens 
beslutningstakere, og fremtidens aktive, kan vi si at vi representerer fremtiden her 
og nå. Men hvilken fremtid ser vi for oss i norsk studentidrett? Her presenteres tre 
fremtidsbilder – perspektiver på hvordan norsk studentidrett kan se ut i 2017.

Etablerte og kvalitetsmessig gode studentmesterskap
Norges Studentidrettsforbund har ivaretatt sin rolle som mesterskapsutvikler, og 
koordinerer kvalitetsmessig gode studentmesterskap i et bredt spekter av både lag- og 
individuelle idretter. Studentmesterskapene er godt kjent på alle studiesteder, og har 
et godt rykte hos kommende studenter. Studentidrettslagene ønsker å være teknisk 
arrangører for mesterskapene, og finner kompetanse og utviklingsmuligheter ved å påta 
seg arrangørrollen. 

Studentleker er etablert som NSIs største idrettsfest, som i tillegg til å inkludere 
studentmesterskap og student-cuper, har fått et bredere idretts- og kulturkonsept, som 
samler studentidretts-Norge hvert år. Studentlekene er et begrep godt kjent utover 
studentidretten, og anses som et kvalitetsarrangement i så vel norsk idrett, som i byene og 
på studiestedene der hvor de arrangeres.

Norsk idretts fremste leverandør av ungt lederskap
Studentidrettsforbundet er norsk idretts fremste leverandør av trenere og ledere i norsk 
idrett. Studentidrettslagene er en etablert arena for studenter som ønsker å tilegne seg 
styre- og lederkompetanse i praksis. Nærhet til beslutningene er et nøkkelbegrep for 
studentenes vilje og motivasjon til å påta seg ansvar for å organisere aktiviteten av og for 
seg selv og sine medstudenter. Slik erfarer studentene hvordan frivillighet gjøres, og kan 
bære den norske frivillighetskulturen videre når de tar leder-, trener og foreldrerollen 
seinere i livet. 

Norges fremste leverandør av studentvelferd
Studentidrettslagene prioriteres på sine respektive studiesteder, og anses som den fremste 
leverandør av studentvelferd. Studieinstitusjonene og studentpolitikerne verdsetter at 
studentidrettslagene drives av- og for studenter, og ser verdiene i dets frivillig fundament. 
Studentidrettslagene leverer idrett og fysisk aktivitet som lar seg kombinere med studier, 
og som er en viktig bidragsyter for studentenes trivsel, helse og studieprestasjoner. 
Studentsamskipnadenes viktigste rolle er nå å tilgjengeliggjøre anlegg og tilrettelegge for 
studentenes egne idrettstilbud gjennom studentidrettslagene.
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NSIS VERDIER
NSI skal gjenspeile studenter generelt og studentidrettsledere, studentidrettsutøvere og 
studentidrettslag spesielt. Verdiene til NSI beskriver hva som skal prege den adferd som 
ansatte og frivillige som styrer NSI utøver overfor hverandre og overfor de som NSI 
samarbeider med. Verdiene skal være forpliktende for alle med engasjement og verv i NSI 
og gi en forventning om hvordan studentidrettslagene skal bli møtt av NSI.

Humørfylte
Vi tror at godt humør kan hjelpe oss til å bli enda bedre!

Utfordrende
Vi utfordrer etablerte sannheter og følger ikke strømmen dersom vi tror at en annen vei 
er bedre.

Grenseløse
Vi tenker utenfor boksen og er åpne for at det finnes flere sider av samme sak. Vi liker 
også å utforske nye muligheter og er ikke redde for å gå nye veier for å nå målene våre.

Engasjerende
Vi er engasjert i oppgavene vi gjør og engasjerer de vi jobber sammen med.
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NSIS ROLLE
NSIs rolle skal være:

Studentidrettens gode hjelper
NSI skal sikre gode rammebetingelser og fremtidig finansiering av norsk studentidrett, 
som gjør at NSI kan utvikle en robust organisasjon, som er klar til å møte fremtiden, og 
som kan fortsette å være et støtteorgan for studentidrettslagene basert på deres ønsker og 
behov. 

Kompetansesenter
NSI skal være et kompetansesenter for studentidrettslagene. Spesielt skal NSI bidra til å 
heve kompetansen til studentidrettsledere og aktivitetsledere.

Mesterskapsutvikler
NSI skal koordinere og utvikle de nasjonale studentidrettsarrangementene: 
Studentmesterskap (SM) og Studentlekene (SL). NSIs rolle skal være å hjelpe arrangører 
av SM og SL.

Informasjonsformidler
I en verden av informasjonsoverflod må NSI sørge for at viktig og relevant informasjon 
når ut til studentidrettslag og studentidrettsutøvere. NSI skal ligge i front ved å bruke de 
informasjonskanalene som studentene benytter seg av og tilby et moderne og dynamisk 
informasjonsgrensesnitt. 

Studentidrettens stemme
NSI skal tale og representere studentidrettslagenes sak i møte med NIF, 
Kunnskapsdepartementet, Samskipnadsrådet, Norsk studentorganisasjon og andre 
organer i idretts-Norge. 

Bindeledd mellom barne- og voksenidretten i Norge
NSI skal være bindeleddet mellom barne- og voksenidretten ved å styrke 
studentidrettslagenes særtrekk, motvirke frafall i ungdomsidretten og gi medlemmene 
kompetanse som de kan ta med seg videre til voksenidretten.

Internasjonal representant
NSI skal gjennom paraplyorganisasjonene EUSA og FISU tilrettelegge for at studenter 
og studentidrettslag kan delta i EM, VM og Universiade. NSI skal tale og representere 
studentidrettslagenes sak i møte med EUSA og FISU.
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SATSINGSOMRÅDER
Norges Studentidrettsforbund har valgt ut 4 satsningsområder:

Aktivitet
NSI skal gjennom sine medlemslag, gi studenter ved norske universitet og høgskoler et 
variert idrettslig aktivitetstilbud. Sammen med studentidrettslagene skal NSI skape et 
bredt konkurransetilbud til studentidrettsutøvere. 

Klubbutvikling og kompetanse
NSI skal gjennom å støtte klubbene i arbeidet med å utvikle sitt studentidrettslag og legge 
til rette for kompetanseheving av de tillitsvalgte i studentidrettslagene, være med å utvikle 
fremtidens idrettsledere i Norge

Anlegg og rammebetingelser
NSI skal arbeide for å sikre studentidretten gode anlegg og styrke rammebetingelsene for 
aktivitet. Gode og studenttilpassede anlegg er en forutsetning for aktivitet og utvikling for 
våre studentidrettslag. 

Organisasjonsutvikling og politikk
NSI skal kontinuerlig utvikle sin organisasjon for å styrke vekstvilkårene for norsk 
studentidrett. Utviklingen skal skje med utgangspunkt i en god administrasjon og dyktige 
tillitsvalgte, og med en målrettet nasjonal- og internasjonal politikk. 
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MÅL OG STRATEGIER
AKTIVITET OG ARRANGEMENT
NSI skal, gjennom sine medlemslag, gi studenter ved norske universitet og høgskoler 
et variert idrettslig aktivitetstilbud. Sammen med studentidrettslagene skal NSI skape et 
bredt konkurransetilbud til studentidrettsutøvere. 

HOVEDMÅL 2012-2017 STRATEGI

Arrangere
•	Etablere SL som et jevnlig og godt kjent 
fleridrettsarrangement blant studenter i Norge.

•	Arrangere SL hvert år.

•	God markedsføring av SM og SL i alle 
kommunikasjonskanaler og ha oppdatert 
informasjonsmateriale om SM tilgjengelig. 

•	Informere lærested, samskipnad, studentmedier, Idrettsråd, 
krets og særidrettsforbund om arrangementene.

•	Ha minst 2000 deltagere på NSI arrangement hvert år.

•	Arrangere minst 16 Studentmesterskap (SM) og 
minst 8 Studentcuper (SC) og minst 1 friluftsliv eller 
aktivitetssamling hvert år.

•	Minst 50% av medlemslagene skal delta på NSI 
arrangementer hvert år.

•	Gjøre det attraktivt for medlemsklubber å være teknisk 
arrangør av NSI arrangementer

•	Tilby workshop/informasjonsmøte for planlegging og 
gjennomføring av arrangement.

•	Ha enkle og tydelige retningslinjer for søking, planlegging, 
gjennomføring og etterarbeid for SM-arrangører.

•	Ha rekrutteringsordning for lag som ikke har deltatt på SM 
de siste to årene. 

•	Søke om minst ett Student-EM eller én EUSA CUP. •	Øke informasjon og interessen for internasjonale 
studentidrettsarrangement i studentidrettslagene.

•	Utvikle støtteordning for teknisk arrangør av 
internasjonalt mesterskap. 

•	Delta med observatører på internasjonale 
studentidrettsarrangement for å bygge arrangørkompetanse. 

•	NSI skal støtte studentidrettslag som ønsker å 
tilrettelegge for og/eller arrangere aktivitetstilbud for 
funksjonshemmede ved sitt studiested 

•	Tilby minst et årlig arrangement tilpasset 
funksjonshemmede

•	Samarbeide med relevante organisasjoner for å nå frem til 
studenter med funksjonshemning.

•	Tilby støtte til lag som igangsetter aktivitet tilpasset 
studenter med funksjonshemning. 

•	Bruke eksisterende arrangement til å promotere/fremme 
aktivitet tilpasset personer med funksjonshemning.

•	Oppnå en intensjonsavtale om en WUC søknad i løpet av 
perioden

•	Synliggjøre WUC for aktuelle mesterskapsregioner og 
særforbund.
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Internasjonal deltakelse
•	Være representert med minst 7 lag i Student-EM eller 
Europeiske studentleker hvert år dette arrangeres.

•	Ha støtteordninger for deltakelse i EUSA arrangement for 
vinnere av SM. 

•	Støtte deltakelse i EUSA og FISU arrangement for 
medlemslag med elitesatsing.

•	Delta i minst tre ulike idretter i Student-VM de årene dette 
arrangeres.

•	Delta i minst 5 ulike idretter i Vinteruniversiaden etter de 
krav til deltakere som settes i ”På vei mot toppen”.

•	Delta i minst 7 ulike idretter i Sommeruniversiaden etter 
de krav til deltakere som settes i ”På vei mot toppen”.

•	Oppnå synlighet og kjennskap til internasjonale 
studentidrettsarrangement.

•	Gjennomføre forberedelsessamling for deltakerne i forkant 
av universiadene.

•	Gjennomføre informasjonsmøte om universiadene/WUC 
for utvalgte særidrettsforbund.

•	Ha støtteordninger for deltakelse i Student-VM og 
Universiader gjennom ”På vei mot toppen” prosjektet. 

Handlingsplan 2012-2014 i prioritert rekkefølge:
1. Arrangere minst 16 SM 2012 og 16 SM 2013.
2. Arrangere SL i 2012, 2013 og 2014.
3. Arrangere minst 8 SC årlig.
4. Arrangere minst 1 friluftslivs- eller aktivitetssamling årlig. 
5. Delta med minst 4 lag i EUG 2012 og 2014, minst 6 lag i SEM 2013.
6. Gjennomføre minst 1 arrangement tilpasset funksjonshemmede hvert år.
7. Gjennomføre informasjonsmøte for potensielle TA for SM årlig.
8. Tre årlig innslag på Sportsmagasinet.
9. Utvikle en handlingsplan for internasjonal deltakelse.
10. Delta med minst 50 deltakere på Sommeruniversiaden i Kazan 2013. 
11. Delta med minst 25 deltakere Vinteruniversiaden i Maribor 2013. 
12. Delta med 2 observatører på WUC i 2012.
13. Innen 2014 ha gjennomført minst 2 møter med mesterskapsregioner og  
 særforbund.
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KLUBBUTVIKLING OG KOMPETANSE
NSI skal gjennom å støtte klubbene i arbeidet med å utvikle sitt studentidrettslag og legge 
til rette for kompetanseheving av de tillitsvalgte i studentidrettslagene, være med å utvikle 
fremtidens idrettsledere i Norge

HOVEDMÅL 2012-2017 STRATEGI

•	NSI skal bistå medlemslagene ved styreskifte, slik at 
kontinuiteten i medlemslagene bevares

•	Utarbeide, oppdatere og tilgjengliggjøre informasjon om 
drift av studentidrettslag på studentidrett.no

•	Oppdatere og tilgjengeliggjøre NSIs minnepenn for alle 
medlemslag

•	Gi ledere og styremedlemmer i studentidrettslag mulighet 
til å heve sin kompetanse

•	Tilby deltakelse på relevante kurs og konferanser, 
nasjonalt og internasjonalt, for tillitsvalgte i medlemslagene

•	Gi studentidrettsledere en nasjonal møteplass 2 ganger 
årlig

•	Nasjonale kurs og konferanser i regi av NSI skal ha et 
attraktivt og kvalitetsmessig høyt nivå

•	I etterkant av SL arrangementer skal det gjennomføres 
seminar der alle lag inviteres. Målet er å overføre erfaringer 
og kompetanse til nye og potensielle arrangører

•	Etablere en nordisk faglig møteplass for 
studentidrettsledere

•	Ha støtteordninger for lokal kompetanseheving i 
studentidrettslagene

•	Gi aktivitetsledere i studentidrettslag mulighet til å heve sin 
kompetanse

•	Tilby deltakelse på relevante trener- og dommerkurs for 
tillitsvalgte i medlemslagene

•	Gi aktivitetsledere en nasjonal møteplass 1 gang årlig - og 
markedsføring av denne samlingen

•	Ha støtteordninger for lokal kompetanseheving i 
studentidrettslagene

•	Sikre at NSI har en oppdatert medlemsdatabase, og riktig 
kontaktinformasjon til alle studentidrettslag

•	Arbeide for at medlemslagene kontinuerlig oppdaterer 
idrettens database over tillitsvalgte i lagene, og sørger for å 
ha komplette medlemslister til enhver tid

•	NSI skal være representert med studentidrettslag ved alle 
høgskoler og universiteter i Norge

•	Besøke alle landets høgskoler og universiteter der det 
eksisterer studentidrettslag og der det ikke er etablert en 
medlemsklubb



13Strategi for perioden 2012-2017 / Målplan for 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 i prioritert rekkefølge:
1. Utvikle en klubbutviklingsstrategi 
2. Årlig gjennomføre Ledersamling med deltakelse fra minst 75 % av    
 medlemslagene
3. Tilby 2 studenter støtte til å delta på NIFs Lederkurs for yngre ledere, samt   
 støtte to studenter deltakelse på Olympisk akedemi
4. Gjennomføre Nettverkssamling i 2013 med minst 100 deltakere og minst 50 %  
 av medlemslagene representer og dermed nå ut til flere enn hva som tidligere   
 er oppnådd
5. Gjennomføre klubbesøk og/eller start og oppfølgingsmøter i minst 30   
 medlemsklubber årlig
6. Gjennomføre aktivitetskurs for trenere- og aktivitetsledere i  
 studentidrettslagene med minst 40 deltakere og minst 50 % av    
 medlemslagene representert årlig
7. Dele ut NSIs oppstart- og utviklingsmilder til 30% av medlemslagene årlig
8. Utdanne 2 nye veiledere for klubbutvikling
9. Gjennomføre et prosjekt for å fremme kunnskap om støtteordninger til idrett i EU



14 Norges Studentidrettsforbund

ANLEGG OG RAMMEBETINGELSER
NSI skal arbeide for å sikre studentidretten gode anlegg og styrke rammebetingelsene for 
aktivitet. Gode og studenttilpassede anlegg er en forutsetning for aktivitet og utvikling for 
våre studentidrettslag. 

HOVEDMÅL 2012-2017 STRATEGI

•	NSI skal i løpet av perioden ha utarbeidet en anleggsplan.

•	I løpet av perioden sikre NSI og medlemslagenes status 
som lovpålagt høringsinstans ved utbygging og nybygg av 
idrettsanlegg ved utdanningsinstitusjonene.  

•	NSI skal i løpet av perioden sikre at alle medlemslag 
har administrative lokaler tilknyttet sitt studiested/linje/
fakultet.

•	NSI skal i løpet av perioden kartlegge støtteordningene for 
sine medlemslag.

•	NSI skal styrke medlemslagenes posisjon ved tildeling av 
treningstid i offentlige haller og baner.

•	Kartlegge dagens anleggsstatus.

•	Sammenligne kommunale bidrag til drift og bygging av 
idrettsanlegg med utdanningsinstitusjonenes.

•	Etablere kontakt med NIFs anleggsutvalg, KD og KUD.

•	Opprette god dialog med utdanningsinstitusjonene og 
studentsamskipnadene. 

•	Opprette god dialog med studentenes 
velferdsorganisasjoner.

•	Samarbeide med idrettskretsene og synliggjøre 
medlemslagene overfor idrettsråd.

Handlingsplan 2012-2014 i prioritert rekkefølge:
1. Opprette et anleggsutvalg innen sommeren 2012
2. Kartlegge anleggssituasjonen for studentidrettslagene og fremlegge  
 resultatene våren 2013
3. Utarbeide anleggsplanen med forslag til den videre anleggsutviklingen for  
 studentidrettsanleggene hos medlemslagene
4. Kartlegge støtteordninger medlemslagene nyter, utover lokale aktivitetsmidler
5. Innen 2013 utarbeide en veileder/brosjyre om hvordan medlemslagene  
 bør påvirke idrettsråd og utdanningsinstitusjon/samskipnad for å bedre  
 anleggssituasjonen
6. Delta på anleggskonferansen i 2012
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ORGANISASJONSUTVIKLING OG POLITIKK
NSI skal kontinuerlig utvikle sin organisasjon for å styrke vekstvilkårene for norsk 
studentidrett. Utviklingen skal skje med utgangspunkt i en god administrasjon og dyktige 
tillitsvalgte, og med en målrettet nasjonal- og internasjonal politikk. 

Administrasjon og tillitsvalgte
NSI skal være en godt drevet organisasjon med faglige dyktige ansatte og engasjerte 
frivillige som bidrar til å utvikle norsk studentidrett.

HOVEDMÅL 2012-2017 STRATEGI

•	NSIs sentrale organisasjon skal ha en effektiv 
kommunikasjons-, rolle- og arbeidsfordeling

•	NSI skal ha en faglig kompetent, oppdatert og 
serviceinnstilt administrasjon

•	NSI skal ha et godt fungerende Forbundsstyre og 
kompetanserike komiteer, hvor medlemmene utfyller 
hverandres kompetansefelt

•	Forbundets rutiner definert i HMS-plan, 
kommunikasjonsplattform og organisasjonshåndbok skal 
iverksettes

•	Ansatte i NSIs administrasjon skal tilbys 
kompetansehevende tiltak i henhold til de arbeidsoppgaver 
som defineres i den ansattes stillingsinstruks

•	Medlemmer av NSIs styre og komiteer skal tilbys 
kompetansehevende tiltak innenfor sine ansvarsområder

Handlingsplan 2012-2014 i prioritert rekkefølge:
1. Gjennomføre NIFs ”Styrekurs for norsk idrett” for forbundsstyret og  
 administrasjon i 2012
2. Gjennomgå forbundets kommunikasjonsplattform, organisasjonshåndbok og  
 HMS plan hvert år.
3. NSIs arbeidsutvalg skal lage forslag til hvilke kompetansehevingstiltak   
 organisasjonen skal prioritere i perioden
4. Opprette et strategiutvalg som har ansvaret for å revidere strategidokumentet  
 til Forbundstinget i 2014. Utvalget bør bestå av medlemmer fra  
 medlemslagene, som ivaretar den geografiske spredningen av lagene
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NASJONAL POLITIKK
NSI skal styrke forbundets og studentidrettslagens posisjon i det norske samfunnet og 
sikre gode fremtidige rammebetingelser for norsk studentidrett.

HOVEDMÅL 2012-2017 STRATEGI

•	Organisasjonen skal styrke sin posisjon inorsk idrett

•	Jobbe for å utvide ungdomsbegrepet fra 19 til 25 år

•	Oppnå erkjennelse i idrettsorganisasjonen for NSI- og 
studentidrettslagenes rolle som bindeledd mellom barne- og 
voksenidretten

•	Synliggjøre NSI som leverandør av unge trenere og 
ledere, samt som verktøy for å motvirke frafall i norsk 
idrett (IPD kap. 1.2). Synliggjøre studentidrettslagene som 
opplæringsarenaer i frivillig arbeid (IPD kap. 2.1) 

•	Jobbe aktivt opp mot NIF og videre opp mot 
Kulturdepartementet

•	Organisasjonen skal styrke sin posisjon i universitets- og 
høgskolemiljøene med hovedfokus mot de mindre klubbene 
med størst behov

•	Oppnå erkjennelse i studieinstitusjoner og hos 
studentpolitikere for at studentidrettslagene er leverandører 
av bærekraftig studentvelferd

•	Synliggjøre organisasjonen på de respektive studiesteder 
som leverandør av gode folkehelsetiltak (IPD kap. 5.1), 
leverandør av verdiskapning for den enkelte student, samt 
bidragsyter for å styrke studiestedets kultur, samt evne til å 
inkludere alle studenter (IPD kap. 1.6)

•	Styrke dagens finansieringsnivå av norsk studentidrett •	Aktivt støtte den etablerte spillemiddelordningen, og være 
lojale partnere med Norsk Tipping AS

•	Sikre studentidrettens potensielt høyeste andel ved NIFs 
fordeling av post 2 og post 3 

•	Finne nye samarbeidspartnere

•	Etablere nye kontakter med departementer og samarbeids-
partnere som kan sikre NSIs fremtidige rammevilkår

•	Være en aktiv aktør i Særforbundenes Fellesorganisasjon 
(SFF) og Særforbundsalliansen (SFA)

Handlingsplan 2012-2014 i prioritert rekkefølge:
1. Delta på NIFs Ledermøte 2012 og 2013
2. Etablere strategiske kontakter med skoleledelse og studentpolitikere på de  
 forskjellige studiesteder, samt åpne dialog med studentsamskipnadene
3. Opprette et utvalg for å legge en strategi og knytte samarbeidspartnere i  
 arbeidet om å utvide ungdomsbegrepet fra 19 til 25 år 
4. Gjennomføre Lederkurs for Ungdom i 2012
5. Gjennomføre konferanse på Ungdomslekene 2013
6. Sikre at NSI inkluderes i ordningen for spillemidler til utstyr
7. Utvikle en markedsplan for hvordan NSI skal skaffe nye samarbeidspartnere 
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INTERNASJONAL POLITIKK
NSI skal representere norsk studentidrett og øke dens deltakelse og innflytelse 
internasjonalt.

HOVEDMÅL 2012-2017 STRATEGI

•	Påvirke de internasjonale studentidretts-organisasjonenes 
arbeid til det beste for norsk studentidrett;

1. EUSAs aktivitetstilbud skal være attraktive for norske 
studentidrettslag

2. FISUs aktivitetstilbud skal være attraktive for norsk 
deltakelse

3. Kompetansetilbudet i FISU og EUSA skal være attraktive 
for medlemmer i studentidrettslag 

•	Stimulere til tettere samarbeid mellom nordiske 
studentidrettslag

•	Påvirke EUSA til å arbeide mot EU-systemet for å kunne 
utløse mer økonomiske midler til europeisk studentidrett

•	Delta på FISU og EUSAs generalforsamlinger som 
gjennomføres hvert andre år. 

•	Være representert i EUSA-styret og en av EUSAs komiteer

•	Tilby studentidrettsledere deltakelse i FISU og EUSAs 
kurs- og konferanser

•	Etablere et godt internasjonalt nettverk, bidra til utvikling 
av FISU student committee, og søke tettere samarbeid med 
de nordiske og baltiske forbund i det internasjonale arbeidet

Handlingsplan 2012-2014 i prioritert rekkefølge:
1. Revidere NSIs internasjonale strategi som utdyper forbundets mål og  
 strategier for det internasjonale arbeidet
2. Delta på EUSA GA i Maribor 2012 og FISU GA i Kazan 2013
3. Gjennomføre minst ett årlig møte med de nordiske og baltiske forbund 
4. Delta med to studenter og to fra forbundsstyret/administrasjon på FISU Forum  
 i 2012
5. I perioden ha en norsk kandidat i EUSA styret, samt i en av EUSAs komiteer.
6. Sikre deltakelse på internasjonale utdanningsprogram gjennom NIF
7. Delta på FISU Rectors forum 2013 med minst 5 norske representanter 







1 Norges Studentidrettsforbund




