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Revidering av NSIs strategi 2010-2015 
 
Strategiplanen som presenteres i dette dokumentet er en forlengelse av strategien som ble 
vedtatt på forbundstinget 2008, og som var den første strategiprosessen forbundet har hatt.  
Etter å ha jobbet med strategien i en periode, vil vi nå kunne presentere et mer sammensatt 
og realistisk strategidokument.  
 
Prosessen med å videreutvikle strategien er gjort internt av styret, med inkludering av 
administrasjonen for å få en god sammenheng med den daglige driften.  
 
For å få en helhetlig forståelse for hvilken retning man ønsker at forbundet skal bevege seg, 
har vi i denne reviderte utgaven tatt med hovedmål frem til 2015 og handlingsplan frem til 
2012. Vi mener at det på denne måten vil være enklere å kunne se den helhetlige 
sammenhengen for organisasjonens fremtid. 
 
Forslag til oppsett og innhold i dokumentet har blitt utarbeidet av 3 i forbundsstyret, samt 
generalsekretæren, som representant fra administrasjonen. Deretter har dokumentet blitt 
tatt opp til behandling i styret, for kvalitetssikring og samkjøring av innhold. 
 
Avslutningsvis vil vi ta med et avsnitt fra det forrige strategidokument: 
 

”Tradisjonelle strategiprosesser baserer seg på at man har enkle omgivelser og en ganske 

klar fremtid å forholde seg til. For NSI er situasjonen en annen: Omgivelsene er komplekse 

(man må forholde seg til en rekke aktører, samt at studentidrettslagene kjennetegnes av 

hyppige utskiftinger av personer i sentrale verv), og fremtiden inneholder et spekter av 

mulige utfall. Uforutsigbarhet og flertydighet kjennetegner fremtiden og i slike 

sammenhenger kan en scenariobasert strategiprosess være fordelaktig”. 

 
 
 
 
________________   
Geir Andre Dalhus 
President 
Norges Studentidrettsforbund 
 
På vegne av NSI styret 2008-2010 
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NSIs VISJONER OG FORMÅLSPARAGRAF 
 

NSIs visjon: 

Vi er norsk idretts fremtid! 
 

NSI`s formålsparagraf: 

NSI har til formål å fremme studentenes idrett og friluftsliv i Norge, herunder bidra til 
samarbeid mellom lagene og representere studentidrett internasjonalt  



SAMFUNNSTRENDER 
Hvordan utvikler samfunnet seg? Hvordan utvikler idretten seg? Dette er spørsmål som det 
ikke finnes noen sikre svar på, men vi tror på følgende trender i fremtiden:  
 

Kunnskapsfokus 

Kunnskap blir viktigere og viktigere på alle områder; det gjelder å bli best på det man er god 

på. 

 

Kundefokus 

I det tjenestebaserte samfunnet vil kundefokuset vokse; man må ha noe å tilby for å vinne 

frem. 

 

Folkehelse 

På samme måte som miljø er i fokus i dag så vil folkehelse bli satt på dagsorden på en helt 

annen måte enn vi har sett til nå. 

 

Globalisering 

Globaliseringen fortsetter med lik eller økt styrke; vi drar ut i verden og verden kommer til 

oss. Stadig flere vedtak som tas internasjonalt får betydning for oss. 
 

Informasjonssamfunnet 

Nye medier gjør at folk kommuniserer og holder seg oppdatert på en helt annen måte en 
tidligere. Mengden av tilgjengelig informasjon vil bare øke, dermed også behovet for å 
filtrere bort uønsket informasjon. 



FREMTIDSBILDER    
NSIs omgivelser er komplekse. Fremtiden inneholder et spekter av mulige utfall. 
Uforutsigbarhet og flertydighet kjennetegner fremtiden, og vi må erkjenne at vi ikke vet 
hvordan den vil se ut. De roller og de strategier som presenteres seinere i dette dokumentet 
må være robuste nok til å møte fremtiden, uansett hvordan den blir.   
 
Med dette som utgangspunkt kan vi se for oss minst fire scenarioer, spent ut fra to akser: 
Styring av idretten (frivillig eller profesjonalisert) og samfunnsfokus (fellesskap eller individ).  
 

Skreddersøm (profesjonalisert styring, fokus på individet) 

Skreddersøm er fortellingen om en fremtid hvor hver enkelt er seg selv nok, og hvor alle krav 

og behov har forskjellige utgangspunkt – nemlig fra hvert enkelt menneske. Idrett utøves ikke 

for å oppnå noe sammen, men for å tilfredsstille den enkeltes behov. 

 

Turoperatøren (profesjonalisert styring, fokus på fellesskapet) 

Dette er fortellingen om en fremtid hvor tidsklemma gjør at folk søker sammen, men hvor 

tiden man tilbringer sammen preges av at man gjør det man synes er mest gøy. Planlegging 

og tilrettelegging er noe man betaler seg ut av. Både for læresteder og bedrifter i 

næringslivet er idrett noe som brukes for å skaffe seg et fortrinn i kampen om 

studenter/ansatte. 

 

Attestrytter (frivillig styring, fokus på individet) 

Attestrytter er fortellingen om hvordan idretten ble marginalisert på grunn av folks krav om å 

få mye igjen for innsatsen man legger ned. Arealkrevende idretter (byggmessig) og 

lagidretter står svakere enn noen gang, og det er skreddersøm for hver enkelt som er viktig. 

Dette er historien om hvordan barneidrett også inkluderer henting, dusjing og spising, slik at 

barna er nydusjet og mette når de leveres tilbake til sine foresatte. 

 

Klubbhuset (frivillig styring, fokus på fellesskapet) 

Klubbhuset er historien om vaffellukt. I motsetning til et samfunn hvor alle tenker på seg og 

sitt står verdien av felleskap og frivillighet sterkt. Vi lever i et hektisk og upersonlig samfunn 

og som en reaksjon på det så ser vi verdien av å stå sammen i blant annet 

idrettssammenhenger. Folk setter pris på ”lukten av vafler” og bidrar for fellesskapet.  
 



NSIs ROLLE 
Vi mener at 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. 



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. 



SATSINGSOMRÅDER 
Norges Studentidrettsforbund (NSI) har valgt ut 4 satsningsområder: 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 

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

Klubbutvikling og kompetanse 

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

Informasjon 

NSI skal være en tydelig informasjonsformidler som holder studentidrettslagene oppdatert 
og som stimulerer til toveiskommunikasjon mellom medlemslagene og den sentral 
organisasjonen. Ved hjelp av riktig informasjonsgrensesnitt skal NSI sørge for at den 
geografiske avstanden mellom studentidrettslagene føles liten. 
 

Organisasjonsutvikling 

NSI skal kontinuerlig utvikle sin organisasjon for å styrke vekstvilkårene for norsk 
studentidrett. Utviklingen skal skje på tre plan: Administrasjon og tillitsvalgte, nasjonalt og 
internasjonalt. 
 
NSI skal være en attraktiv organisasjon som tiltrekker seg engasjerte folk som ønsker å bidra 
til å utvikle norsk studentidrett. Organisasjonen skal styrke sin posisjon i norsk idrett og sikre 
rammebetingelsene for norsk studentidrett, samt representere norsk studentidrett og øke 
dens innflytelse internasjonalt. 



MÅL OG STRATEGIER 

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. 
 
Hovedmål 2010-2015: 
- Ha 2000 deltagere på studentmesterskap (SM) de årene Studentlekene (SL) arrangeres. 
- Ha 1000 deltagere på SM de årene det ikke er SL. 
- Dele ut midler til aktivitetsutvikling til minst 50% av medlemslagene hvert år. 
- Arrangere SM og/eller friluftsarrangement i 15 forskjellige idretter og friluftsaktiviteter 
hvert år. 
- Være representert i minst tre Student-EM hvert år. 
- Delta i tre ulike idretter i Student-VM og Universiaden de årene disse arrangementene 
gjennomføres. 
- Arrangere minst ett internasjonalt studentidrettsarrangement. 
 
Strategi: 
- Synliggjøre mulige støtteordninger for aktivitetsutvikling i klubbene. 
- Øke beløpene for oppstarts- og utviklingsmidler. 
- Fokusere på en bedre markedsføring av SM (tiltak dekkes av fokusområdet Informasjon). 
- Ha enkle og tydelige prosesser for søking, planlegging, gjennomføring og etterarbeid for 
SM-arrangører. 
- Arrangere flere samtidige SM for å oppnå arrangementsmessige synergieffekter og samle 
flere studenter på samme sted. 
- Kartlegge behovet for tilrettelegging av individuelle idretter i studentidrettslag. 
- Videreføre prosjektet ”På vei mot toppen” (Student-VM og Universiade). 
 
Handlingsplan 2010-2012 i prioritert rekkefølge: 
1. Avklare arrangørklubb for SL2013. 
2. Utarbeide retningslinjer for støtteordninger og bestemmelser til friluftsarrangement i 
løpet av 2010. 
3. Ha minst tre arrangement hvor to eller flere SM arrangeres samtidig (”Fler-SM”) av 
samme klubb i 2011.  
4. Bruke erfaringene fra SL2010 til å bygge det fremtidige konseptet for SL. 
5. Gjennomføre en høringsrunde på bestemmelser for SM og SL i perioden fra Tinget og frem 
til høstens Ledersamling i 2010. 
6. Arrangere minst ett Fler-SM for vinteridretter. 
7. Opprette mentorordning for SM-arrangement som et supplement til NSI-representanter. 
8. Hvert år gi vinnere av SM i fire idretter støtte til deltakelse i ESM. 
9. Beslutte intervaller for gjennomføring av SL. 
10. Dele ut midler til aktivitetsutvikling til minst 20% av medlemslagene i 2010. 
11. Dele ut midler til aktivitetsutvikling til minst 30% av medlemslagene i 2011. 
12. Dele ut midler til aktivitetsutvikling til minst 40% av medlemslagene i 2012. 
13. Øke de totalt utdelte beløpene til oppstarts- og utviklingsmidler. 



14. Delta med to lag og minst fem utøvere i Sommeruniversiaden 2011. 
15. Delta med minst ti utøvere i Vinteruniversiaden 2011. 
16. Arrangere SM i seiling der arrangementet blir gjennomført med ekstern TA, i samarbeid 
med minst et studentidrettslag. Dette for å høste erfaring på arrangement som tidligere ikke 
har vært gjennomført. 



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 2010-2015: 
- Gi studentidrettsledere en nasjonal møteplass 2 ganger årlig. 
- Gi aktivitetsledere en nasjonal møteplass årlig. 
- Årlig tilby minst 2 ledere i studentidrettslag deltakelse på internasjonale konferanser. 
- Arbeide for å etablere en nordisk faglig møteplass for studentidrettsledere annen hvert år. 
 
Strategi: 
- Tilrettelegge for og stimulere til kompetanseutvikling i studentidrettslag. 
- Tilby et bredt spekter av klubbutviklingstilbud for å styrke studentidrettslagene. 
- Nasjonale kurs og konferanser i regi av NSI skal ha et attraktivt og kvalitetsmessig høyt nivå. 
- Gi ledere og styremedlemmer i studentidrettslag mulighet til å heve sin kompetanse. 
- Gi aktivitetsledere i studentidrettslag mulighet til å heve sin kompetanse. 
- Ha støtteordninger for lokal kompetanseheving i studentidrettslagene. 
- Tilby deltakelse på relevante kurs og konferanser, nasjonalt og internasjonalt, for 
tillitsvalgte i medlemslagene. 
- Utarbeide, oppdatere og tilgjengliggjøre informasjon om drift av studentidrettslag på 
websidene. 
- Bruke internasjonale konferanser/studentidrettsarrangementer som middel for 
kompetanseheving i studentidrettslagene. 
 
Handlingsplan 2010-2012 i prioritert rekkefølge: 
1. Årlig Gjennomføre Ledersamling med minst 70 deltakere. 
2. Gjennomføre Nettverkssamling med minst 100 deltakere. 
3. Jobbe for å gjennomføre 10 start og oppfølgingsmøter årlig. 
4. Tilby to studenter fra medlemslagene deltakelse på FISU forum 2010. 
5. Tilby minst to studenter fra medlemslagene deltakelse på EUSA Symposium 2011. 
6. Få en studentrepresentant fra et av våre lag med i EUSA Student Comission. 
7. Årlig gjennomføre aktivitetskurs for aktivitetsledere i studentidrettslagene i samarbeid 
med minst to særforbund og/eller Olympiatoppen med minst 70 deltakere. 
8. Dele ut midler til kompetanseheving til 20% av medlemslagene årlig. 
9. Årlig kontakte og eventuelt bistå alle studentidrettslag i forbindelse med gjennomføring av 
idrettsregistreringen. 
10. Videreføre prosjektet Racket & Rock’n Roll frem tom. 01.09.2010. 



Informasjon 

NSI skal være en tydelig informasjonsformidler som holder studentidrettslagene oppdatert 
og som stimulerer til toveiskommunikasjon mellom medlemslagene og den sentral 
organisasjonen. Ved hjelp av riktig informasjonsgrensesnitt skal NSI sørge for at den 
geografiske avstanden mellom studentidrettslagene føles liten. 
 
Hovedmål 2010-2015: 
- Utarbeide en kommunikasjonsplan for organisasjonen. 
- Sørge for at alle medlemslagene er innom studentidrett.no minst en gang i måneden. 
- Delta eller være representert på en eller flere utdanningsmesser årlig. 
- NSI skal årlig være i kontakt med lederne i alle medlemslagene gjennom møte, telefon eller 
e-post. 
- Utgi en jubileumsbok i 2013. 
- Arbeide for samarbeid med studentidrettsråd der disse finnes. 
 
Strategi: 
- Holde medlemslagene oppdatert om NSIs virksomhet. 
- Jobbe for at medlemslagene kontinuerlig oppdaterer idrettens database over tillitsvalgte i 
lagene og sørger for å ha komplette medlemslister. 
- Markedsføre tilbud overfor eksisterende og potensielle medlemmer. 
- Informere avgangselever på videregående skoler, og andre som står på trappene til høyere 
utdanning om mulighetene til å drive aktiv idrett på studiestedet. 
- Fortsette å utvikle studentidrett.no. 
- Drive målrettet og systematisk informasjons- og kommunikasjonsarbeid.  
- Bruke utdanningsmessene som en møteplass for potensielle medlemmer. 
- Utvikle presentasjonsmateriell for studentidretten. 
- NSI skal bruke de kommunikasjonsmedier som studentene bruker. 
 

Handlingsplan 2010-2012 i prioritert rekkefølge: 
1. Satse på tre SM som skal få ekstra prioritering på markedsføring. 
2. NSI skal gjennomføre 20 klubbesøk årlig. 
3. Delta eller være representert på en eller flere utdanningsmesser årlig. 
4. I perioden ha til sammen 10 artikler/reportasjer i studentmedier for å markedsføre NSI og 
NSIs arrangementer på det lokale plan. 
5. NSI skal ha minst fire reportasjer på Sportsmagasinet årlig. 
6. NSI skal jevnlig sende ut nyhetsbrev til sine medlemslag. 
7. NSI skal opprette en komité og finne forfatter for å arbeide med jubileumsbok i 
forbindelse med NSIs 100-årsjubileum i 2013. 
8. NSI skal kommunisere mer aktivt med sine medlemmer på Facebook, youtube og twitter. 



Organisasjonsutvikling 

NSI skal kontinuerlig utvikle sin organisasjon for å styrke vekstvilkårene for norsk 
studentidrett. Utviklingen skal skje på tre plan: Administrasjon og tillitsvalgte, nasjonalt og 
internasjonalt.  

Administrasjon og tillitsvalgte 
NSI skal være en attraktiv organisasjon som tiltrekker seg faglige dyktige og engasjerte folk 
som ønsker å bidra til å utvikle norsk studentidrett. 
 
Hovedmål 2010-2015: 
- Etablere kommunikasjons-, rolle- og arbeidsfordeling som gjør at den sentrale 
organisasjonen til enhver tid både er effektiv og sikrer kvaliteten i sitt arbeid. 
- Etablere rutiner for kunnskapsoverføring i den sentrale organisasjonen. 

 
Strategi: 
- Styrke rekrutteringen av tillitsvalgte i organisasjonen. 
- Utvide administrasjonen med inntil ett årsverk. 
- Jevnlig evaluere og tilpasse rolle- og arbeidsfordelingen mellom styret, komiteene og 
administrasjon. 
- Tilby medlemmer av NSIs styre og komiteer kompetansehevende tiltak innenfor sine 
ansvarsområder. 
- Tilby ansatte i NSIs administrasjon kompetansehevende tiltak i henhold til de 
arbeidsoppgaver som defineres i den ansattes stillingsinstruks. 
 
Handlingsplan 2010-2012 i prioritert rekkefølge: 
1. Ny forbundsperiode skal innledes med et møte for erfaringsutveksling mellom 
administrasjonen, komiteene, det avgåtte og det nye styret. 
2. Opprette et utvalg for hvert av de fire satsingsområdene bestående av medlemmer fra 
styret og administrasjonen. 
3. NSIs arbeidsutvalg skal lage forslag til hvilke kompetansehevingstiltak organisasjonen skal 
prioritere i perioden, og kartlegge behov og muligheter for eventuell utvidelse av 
administrasjon. 
4. Opprette et strategiutvalg som har ansvaret for å revidere strategidokumentet til 
forbundstinget 2012.  

 
 



Nasjonalt 
NSI skal styrke sin posisjon i samfunnet og sikre rammebetingelsene for norsk studentidrett. 
 
Hovedmål 2010-2015: 
- Opprettholde dagens finansieringsnivå av norsk studentidrett. 
- Doble andelen medlemmer til å dekke 25% av alle studenter. 
 
Strategi: 
- Styrke organisasjonens posisjon i norsk idrett og i samfunnet generelt 
- Oppnå erkjennelse i idrettsorganisasjonen for NSI- og studentidrettslagenes rolle som 
bindeledd mellom barne- og voksenidretten 
- Utvikle og tydeliggjøre NSIs rolle i norsk idrett, ved å bidra i arbeidet med følgende 
fellesidrettslige satsingsområder definert i NIFs idrettspolitiske dokument (IPD):  

1. styrke studentidrettslagene som mottaksapparat for alle studenter, i den hensikt å 

motarbeide frafall i norsk idrett og bidra til bedre folkehelse.  
2. bidra i arbeidet for å utvikle skoleidretten i den videregående skole, i den hensikt å 

fremme studentidrettens verdier i den videregående skole, motvirke frafall og sikre 

kompetanseoverføring til norsk studentidrett. 
3. være samarbeidspartner for studentidrettslagene i arbeidet med å tilby idrett for 

funksjonshemmede studenter. 
4. tilby studenter som driver idrett på høyt idrettslig nivå deltakelse i internasjonale 

mesterskap i den hensikt å gi talenter i norsk idrett mesterskapserfaring. 

- Etablere samarbeid med andre særforbund og/eller idrettskretser i de samfunnsrettede 
prosjekter. 
- Bruke Særforbundsalliansen (SFA) aktivt. 
- Være en aktiv aktør i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) med følgende målsettinger: 
 1. Endre tingsammensetningen på Idrettstinget i 2011 
 2. Sikre et balansert forhold mellom topp- og breddeidretten. 

3. Sikre at Idrettskretsene har en viktig rolle i organisasjonen, og at en samlet 

idrettsorganisasjon opprettholdes. 
 4. Sikre at det er aktivitetsleddets ønsker og behov som er styrende for SFFs arbeid. 
- Synliggjøre organisasjonens samfunnsengasjement. 
 
Handlingsplan 2010-2012 i prioritert rekkefølge: 
1. Delta på NIFs Ledermøte 2010 og Idrettstinget i 2011, samt fellesidrettslige møteplasser. 
2. Etablere diskusjonsforum om NSIs samfunnsrolle på NSIs Ledersamling 2010.  
3. Planlegge og gjennomføre ungdomskonferanse på FFA Ungdomsleker 2011. 
4. Søke og rapportere for NIFs ulike prosjektbaserte finansieringskilder. 
5. Gjennomføre NSIs VGS-prosjekt i samarbeid med de valgte Idrettskretser, samt de enkelte 
videregående skoler, samt evaluere videreføring av prosjektet før Forbundstinget i 2012. 
6. Synliggjøre organisasjonens samfunnsengasjement på NSIs nettsider. 
7. Etablere minst 1 ekstern samarbeidsavtale i tillegg til de som eventuelt etableres sammen 
med Norges Idrettsforbund (NIF) eller Særforbundsalliansen (SFA). 
8. Årlig støtte UNICEF prosjektet ”Schools for Africa” med gave tilsvarende organisasjonens 
medlemsinntekter. 
9. Arbeide for en avklaring av studentidrettsrådets rolle i NSI. 



Internasjonalt 
NSI skal representere norsk studentidrett og øke dens deltakelse og innflytelse 
internasjonalt. 
 
Hovedmål 2010-2015: 
- Søke minst 2 EU-program/støtteordninger for å finansiere ett eller flere utvalgte områder i 
NSIs virksomhet.  
- Være representert i EUSA-styret og en av EUSAs komiteer. 
- Utarbeide en plan for hvordan NSI best kan utnytte internasjonale møteplasser for 
innflytelse og samarbeid. 
- Delta med 2 representanter på FISUs generalforsamling som gjennomføres hvert andre år. 
- Delta med 2 representanter på EUSAs generalforsamling som gjennomføres hvert år. 
- Avholde en internasjonal konferanse i Norge. 
 
Strategi: 
- Påvirke de internasjonale studentidrettsorganisasjonenes arbeid til det beste for norsk 
studentidrett. 
- NSI skal arbeide for økte demokratiske prosesser, og jevnere kjønns- og aldersfordeling i 
EUSA og FISU. 
- Søke å bruke NIFs støtteordning for lobbyvirksomhet og representasjon. 
- Være orientert om hvilke EU prosjekter som finnes og er aktuelle for studentidretten. 
- Påvirke EUSA til å arbeide mot EU-systemet med tanke på å kunne få mer midler til 
studentidretten. 
- NSI skal samarbeide med de andre nordiske forbund i det internasjonale arbeidet. 
 
Handlingsplan 2010-2012 i prioritert rekkefølge: 
1. Opprette et internasjonalt utvalg, som eventuelt ledes av den Internasjonale 
representanten. Utvalget skal sikre organisasjonen kontinuitet i det internasjonale arbeidet. 
2. Nominere en norsk representant til i EUSA Student Commission. 
3. En representant fra NSI styret og en representant fra administrasjon skal tilbys deltakelse 
på FISU forum 2010. 
4. Gjennomføre ett nordisk møte med våre naboforbund for å diskutere vår internasjonale 
strategi og samarbeid. 
5. Vurdere hvilke deler av NSIs virksomhet som kan forsøkes finansiert av aktuelle EU 
programmer. 
6. Avholde EUSA Symposium 2011 i Nord-Norge. 
 


