
 
 

Norges Studentidrettsforbund 

 

 
 

Forbundsting 

2016 
Bardufosstun 11.–13. mars 

 

 

Norges Studentidrettsforbunds 

92. ordinære Forbundsting 



 
 

Tidsplan for Forbundstinget 2016 
 
Fredag: 
16:00-18:00 Registrering  
18:00-18:15 Åpning av Forbundstinget 
18:15-21:00 Forhandlinger (inkl. kaffepause) 
21:00-  Kveldsmat 
 
Lørdag: 
08:00  Frokost 
09:00-12:00 Forhandlinger 
12:00-13:30 Lunsjpause 
13:30-16:00 Forhandlinger 
16:00-16:30 Kaffepause inkl. noe å spise 
16:30-18:30 Forhandlinger 
20:30-  Tingbankett 
 
Søndag: 
09:00  Frokost og pakking 
10:00-11:00 Forhandlinger 
11:00-11:30 Pause 
11:30-13:00 Forhandlinger 
13:00-14:00 Lunsj og utsjekk 
14:00-  Hjemreise  
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Forslag til saksliste (vedtas på tingsak nr. 2) 
 
Tingsak nr.1  Godkjenne de fremmøte representantene 
 
Tingsak nr.2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Tingsak nr.3 Velge 2 dirigenter, 2 sekretærer, samt 2 representanter til å 

undertegne protokollen. 
  
Tingsak nr.4  Behandle NSIs forbundsrapport 2014-2015 
 
Tingsak nr.5  Behandle det reviderte regnskap, revisor, styrets,    
   kontrollkomiteens og lovutvalgets beretninger 
 
Tingsak nr.6  Behandle innkomne forslag og saker 
   6.1 Ny lov for Norges Studentidrettsforbund 

6.2 NSIs strategi for 2016-2018 
6.3 Endring i Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i regi  
       av Norges Studentidrettsforbund 
6.4 Endring i Statutter for utmerkelsestegn 
 

Tingsak nr.7 Tilsette statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og fastsette 
dennes honorar 

 
Tingsak nr.8  Fastsette kontingent 
 
Tingsak nr.9 Vedta budsjett for perioden 2016-2018 
 
Tingsak nr.10 Velge følgende tillitsrepresentanter. 

- Forbundsstyret 
- Kontrollkomité 
- Lovutvalg 
- Valgkomité 
- Representanter til NIF, NAIF, EUSA og FISU 

 
Tingsak nr. 11  Bestemme sted for NSIs Forbundsting 2018
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Tingsak nr. 1: Godkjenne de fremmøtte representanter 
 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget godkjenner de fremlagte fullmakter fra representantene i henhold til 

oversikt presentert av kontrollkomiteen.” 

 

 

Sakspapirer: 

NSIs lover 

Status for studentidrettslagenes representasjon på forbundstinget (pr. 31.12.14 – siste 

Idrettsregistrering) 

 

Tilgjengeliggjøres på Forbundstinget: 

Fullmaktsskjemaer fra de fremmøtte representanter 

Oversikt fra Kontrollkomiteen – presenteres muntlig 
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Lover for Norges Studentidrettsforbund 
(Vedtatt av NSIs forbundsting 10. mars 2012) 

 
Lov for Norges Studentidrettsforbund, stiftet 5.desember 1913, med senere endringer, 

senest av 10. mars 2012, godkjent av Idrettsstyret 1den 29. oktober 2012. 
 
INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1 Formål 
 
(1) Særforbundets formål er å fremme studentenes idretts- og friluftsliv i Norge, og 
representere idretten internasjonalt. 
 
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
§ 2 Organisasjon 
 
(1) Særforbundet er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer studentidretten 
og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 
Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner. 
 
(2) Særforbundet er medlem av NIF og Nodens Akademiske Idrettsforbund (NAIF), European 
University Sports Association (EUSA) og Fédération Internationale du Sport Universitaire 
(FISU), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet 
uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov. 
 
(3) Opptak av nye idretter i særforbundet samt endring av særforbundets navn, må 
forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn 
under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet 
fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære Idrettstinget. 
 
(4)Alle idrettslag som er tilsluttet særforbundet plikter å overholde NIFs og særforbundets 
regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak. 
 
§ 3 Oppgaver og kompetanse 
 
(1) Norges Studentidrettsforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og 
ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk 
idrett og internasjonal idrett stiller.  
 

                                                      
1 Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. Delegasjonsreglementet. 
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(2) Norges Studentidrettsforbund er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. 
Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med 
følgende unntak:  

a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. 
b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere    
     idrettsgrener. 
c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for  
    at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner. 
d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j. 

 
(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og 
underlagt kontroll av særforbundet.  
 
§ 4 Medlemskap 
 
(1) Alle idrettslag som organiserer studentidretten og er medlem av NIF, har rett til å bli 
medlemmer i forbundet. 
 
(2) Søknad om medlemskap sendes Norges Studentidrettsforbund via idrettskretsen. 
Utmelding skjer på samme måte.  
 
(3) Et studentidrettslag kan opptas i NSI når minst 75% av medlemmene studerer ved norsk 
universitet, høgskole eller likeverdig lærested. Forbundsstyret bestemmer hvilke læresteder 
som gir grunnlag for medlemskap i NSI.  
 
§ 5 Kontingent/avgifter 
 
(1)Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 
 
(2)Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 
forbundstinget. Styret kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år 
etter forfall, medlemskapet i særforbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas 
medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende. 
 
TILLITSVALGTE OG ANSATTE 
 
§ 6 Kjønnsfordeling  
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg 
mv. i særforbundet skal det velges personer fra begge kjønn. 
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges 
eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre 
skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen 
av kjønnsfordelingen.  
(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 
dispensasjon fra denne bestemmelsen.   
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(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av 
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.2  
 
 
§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.  
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et 
idrettslag i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi 
stemme ved fullmakt. 
 (2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særforbundet: 
medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg.3.  
(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i 
saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.  
(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.  
(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og 
ekstraordinært ting i særforbundet.  
(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under 
særforbundstinget. Kun representasjonsberettiget idrettslag/særkrets/region kan fremme 
forslag til behandling på særforbundstinget.  
 
§ 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker  
(1) Arbeidstaker i særforbundet er ikke valgbar til verv i særforbundet eller overordnede 
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i særforbundet plikter å fratre tillitsvervet, 
og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  
(2) Arbeidstaker i særforbundet kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting 
eller møte i overordnede organisasjonsledd.  
 (3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i 
omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med særforbundet.  
(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at særforbundet gir de ansatte rett til å utpeke 
et eller flere medlemmer blant de ansatte til særforbundets styre.  
(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 
dispensasjon.  
(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.4    
 
§ 9 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til 
særforbundet  
(1) En person som har en avtale med særforbundet som gir vedkommende en økonomisk 
interesse i driften av særforbundet er ikke valgbar til verv innen særforbundet eller 
overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig 
innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av særforbundet. 
Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av særforbundet. Tillitsvalgt som får 

                                                      
2 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 
3 De særforbund som oppretteholder eget doms- og appellutvalg må legge til ”domsutvalg, appellutvalg” i denne 

bestemmelsen.   
4 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer 
når forholdet opphører  
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 
som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.  
(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 
dispensasjon.  
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.5 
§ 10 Inhabilitet  
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet er inhabil til å 
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 
eller i sidelinje så nær som søsken  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet 
i særforbundet.  
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 
viker sete.  
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 
gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller 
annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 
vesentlig tidsspille eller kostnad.  
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn 
til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til 
avgjørelse.  
 
§11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

                                                      
5 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i særforbundet vedtaksføre når 
et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig 
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til 
det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte 
skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.  
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  
 
§12 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse  
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt 
arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta 
en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse 
skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av 
årsberetningen.  
 
 
ØKONOMI 
 
§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
 
(1) Særforbundet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i 
regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven. 
 
(2) Særforbundet skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens 
oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.   
 
(3) Bankkonti skal være knyttet til særforbundet og skal disponeres av to personer i 
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 
 
(4) For særforbund som avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette et budsjett som 
inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 
 
(5) For særforbund som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette 
langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av 
langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i 
årene mellom tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i 
resultatregnskapet.  
 
(6) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital. 
(7) Særforbundet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 

                                                      
6 For eksempel møte per e-post. 
7 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Særforbundet kan dog delta i NIFs 
konsernkontoordning etter søknad fra særforbundet og beslutning fra Idrettsstyret.  
 
(8) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 
særforbundets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget 
bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.  
 
TING, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 14 Særforbundstinget 
 
(1) Norges Studentidrettsforbunds øverste myndighet er særforbundstinget som avholdes 
annethvert år i februar eller mars i år med like årstall8.  
 
(2) Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har 
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner 
skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være 
sendt til styret senest 4 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget. 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke 
kan behandles  
 
(4)Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.. 
 
(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 
oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 
vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 
 
§ 15 Representasjon på særforbundstinget 
 
(1) På særforbundstinget møter med stemmerett: 
Særforbundets styre. 
Representanter fra studentidrettslag etter følgende skala9: 
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 på 1500 og mer   4 representanter 
Representanter fra hver særkrets/særutvalg etter Forbundstingets bestemmelser. 
 

                                                      
8 Det enkelte særforbund avgjør med tingvedtak når tinget skal avholdes og tingperiodens lengde 
9 Representasjon til særforbundsting bestemmes i særforbundets lov, dog slik at idrettslagene skal være 

representert. For særforbund som omfatter så mange lag at det kan være aktuelt å regulere lagsrepresentasjonen 

gjennom sine særkretser, utarbeider særforbundet egne rutiner for dette.   
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(2)Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller 
oppnevnt av styret etter fullmakt.  
  
(3)Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av 
særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 
(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger 
innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem  
    dersom leder er forhindret fra å møte 
b) Kontrollkomiteens medlemmer 
c) Valgkomiteens medlemmer 
d) Revisor 
e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og  
     forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på  
     særforbundstinget. 

 
§ 16 Ledelse av tinget 
 
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) 
representant(er). 
 
§ 17 Særforbundstingets oppgaver 
 
(1)Særforbundsstinget skal:  

a) Godkjenne de fremmøtte representantene. 
b) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
c) Velge dirigent(er), referent(er)10 samt 2 representanter til å underskrive  
     protokollen. 
d) Behandle beretning for særforbundet. 
e) Behandle særforbundets regnskap i revidert stand. 
f) Behandle forslag og saker. 
g) Fastsette kontingent og avgifter. 
h) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
i) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap. 
j) Foreta følgende valg11:12 

1. President og Visepresident13 
2. 5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer14 

                                                      
10 Referent(ene) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representanter(er). 
11 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre 

tillitspersoner det er behov for. 
12 Særforbund kan ikke ha egne doms- og appellutvalg for behandling av straffesaker, se dog NIFs lov § 11-11 

(2). Særforbundet må vurdere om det skal ha et eget disiplinær-/sanksjonsutvalg for behandling av saker etter 

egne kamp- og konkurranseregler.  
13 I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes 
14 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges 

til spesifikke oppgaver. 
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3. Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet  
     eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem  
6. Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

 
(2)Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 
til stemmetall. 
 
§ 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 en stemme. 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, 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 vararepresentant. 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.  
 
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9. 
 
§ 19 Ekstraordinært særforbundsting 
 
(1) Ekstraordinært særforbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 
 

a) Vedtak av særforbundsstyret 
b) Vedtak av særforbundstinget. 
c) Vedtak av Idrettsstyret. 
d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting representerte 

minst ¼ av de stemmeberettigede representanter.  
 
(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.  
(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som 
møter.  
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(4) Ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 
eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge 
innkallingen. 
 
§ 20 Særforbundets styre 
 
(1) Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom 
tingene.  
 
(2) Styret skal15: 

a) Iverksette særforbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og   
     bestemmelser. 
b) Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens  
     faglige myndighet. 
c) Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar  

med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og 
sørge for  at særforbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

                  budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 
d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner 

påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
 
(3) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 
 
(4)Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når 
internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale 
særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
 
(5)Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå 
aktuelle kandidater til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer. 
 
(6)I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre diskutere særforbundets standpunkt i 
internasjonale idrettspolitiske saker. 
 
§ 21 Komiteer og utvalg 
 
(1)Særforbundet skal ha følgende faste komiteer: 

a) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens  
     plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 
b) Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra  
     styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges  
     på tinget, med unntak av valgkomité. 
c) Lovkomité som velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, og skal avgi uttaleser     
    om innkommne lovforslag og andre fortolkningsspørsmål som forbundstyret     

                                                      
15 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret.  
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    forelegger den. Lovkomiteen kan også selv fremme forslag og uttaleser på eget  
    grunnlag. 

 
(2)Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 pkt. 5. 
 
(3)Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende 
komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 
 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 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. 
 
§ 23 Hederstegn 
 
NSIs høyeste utmerkelse — hederstegnet i gull — kan bare tildeles personer som på en 
fortjenstfull måte har arbeidet for norsk studentidrett.  Vedtak om utdelingen besluttes av 
Forbundstinget etter innstilling av Forbundsstyret, med 3/4 flertall av de avgitte 
stemmene16. 
 
§ 24 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker 
 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
 
§ 25 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 
 
Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 
 
§ 26 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 
 
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  
§ 27 Bestemmelser om konkurranseforbud 

                                                      
16 Norges Studentidrettsforbund har to øvrige utmerkelsestegn, bragdmedalje og fortjenestemedalje, som 

forbundsstyret tildeler, og hvor retningslinjer er definert i Statutter for utmerkelsestegn. 
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Idrettsstyret og styret i særforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av 
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende 
virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. 
Nektelse krever saklig grunn. 
 
§ 28 Lovendring 
 
(1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha 
vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 
særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret 
gir fullmakt.17 Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  
 
(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt18 
pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  
 
(4) Endringer i §§ 28 og 29 kan ikke vedtas av særforbundet selv.  
 
§ 29 Oppløsning - Sammenslutning 
 
(1)Forslag om oppløsning av særforbundet må først behandles på ordinært særforbundsting. 
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært særforbundsting 3 
måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
 
(2)Ved oppløsning eller annet opphør av særforbundet, tilfaller særforbundets overskytende 
midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.  
 
(3)Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 28.

                                                      
17 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.  
18 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.  
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Status for studentidrettslagenes representasjon: 
Ut fra medlemstallene som er registrert for NSIs medlemslag (Idrettsregistreringen pr. 
31.12.2014), har medlemslagene rett til følgende antall tingrepresentanter: 
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Tingsak nr. 2: Godkjenne saksliste og forretningsorden 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget vedtar den foreslåtte sakslisten.” 

”Forbundstinget vedtar den foreslåtte forretningsorden.” 

 

 

Sakspapirer: 

Forslag til saksliste 

Forslag til forretningsorden
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Sakspapirer tingsak nr. 2: 

Forslag til saksliste 
 
Tingsak nr.1  Godkjenne de fremmøte representantene 
 
Tingsak nr.2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Tingsak nr.3 Velge 2 dirigenter, 2 sekretærer, samt 2 representanter til å 

undertegne protokollen. 
  
Tingsak nr.4  Behandle NSIs forbundsrapport 2014-2015 
 
Tingsak nr.5  Behandle det reviderte regnskap, revisor, styrets,    
   kontrollkomiteens og lovutvalgets beretninger 
 
Tingsak nr.6  Behandle innkomne forslag og saker 
   6.1 Ny lov for Norges Studentidrettsforbund 

6.2 NSIs strategi for 2016-2018 
6.3 Endring i Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i regi  
       av Norges Studentidrettsforbund 
6.4 Endring i Statutter for utmerkelsestegn 

 
Tingsak nr.7 Tilsette statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og fastsette 

dennes honorar. 
 
Tingsak nr.8  Fastsette kontingent 
 
Tingsak nr.9 Vedta budsjett for perioden 2016-2018 
 
Tingsak nr.10 Velge følgende tillitsrepresentanter. 

- Forbundsstyret 
- Kontrollkomité 
- Lovutvalg 
- Valgkomité 
- Representanter til NIF, NAIF, EUSA og FISU 

 
Tingsak nr. 11  Bestemme sted for NSIs Forbundsting 2018
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Forslag til forretningsorden 
 
1. Tinget ledes av 2 dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. 
 
2. Protokollen føres av 2 valgte sekretærer som seg imellom fordeler arbeidet. 
 
3. Ingen kan ha innlegg i samme sak mer enn tre ganger, unntatt fra dette er 

saksopplysninger, replikker og saksinnledning. 
 
4. Replikker skal være tegnet under siste taler eller umiddelbart etter og være rettet 

mot sistnevntes innlegg. Det tillates inntil to replikker pr innlegg. Det gis anledning 
til en svarreplikk for siste taler. 

 
5. Dirigenten har rett til å foreslå begrensninger i taletiden og til å foreslå strek ved 

inntegnede talere. 
 
6. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med 

representantens navn og organisasjonens navn. Nye forslag kan ikke settes frem 
etter at strek er satt eller etter at saken er tatt opp til votering. 

 
7. Ved avstemning gjelder følgende bestemmelser: 
 
 Lovendringer: 

Til gyldig vedtak kreves 2/3 av avgitte stemmer. 
 
 Valg og vedtak: 

Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
 
 Blanke stemmer anses som ikke avgitte. 
 
8. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall stemmer 

for og imot. 
 
9. Dersom noen representanter forlater salen for godt, skal dette meddeles 

dirigentene ved at stemmelappene leveres disse. Skal du ut av tingsalen, leverer du 
fra deg stemmeseddel til KK, mens du er ute av salen. 

 
10. Den tingvalgte Kontrollkomité fungerer som tellekorps. Såfremt komiteen ikke er 

representert med tre personer kan flere personer, inntil tre, oppnevnes av tinget 
etter forslag av dirigenten.
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Tingsak nr. 3: Valg av 2 dirigenter, 2 sekretærer og 2 
representanter til å undertegne protokollen.  
 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  
”Forbundstinget velger ………………………. og  ……………… som dirigenter. 

 
Forbundstinget velger; Marius H. Johannessen og Yngvild L. Schei som sekretærer. 

 
Forbundstinget velger ……………… og  ……………… til å undertegne protokollen. 

 
 

Forbundsstyrets merknader: De øvrige navnene vil bli foreslått på tinget. 

 
Sakspapirer: Ingen 
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Tingsak nr. 4: Behandle NSIs forbundsrapport 2014-2015 
 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  
”Forbundstinget godkjenner den fremlagte forbundsrapport for 2014-2015” 
 

 

Sakspapirer: 

Forslag til NSIs Forbundsrapport 2014-2015 
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FORBUNDSSTYRET FOR PERIODEN 2014-2015 

 

Forbundet har i perioden 2014-2015 hatt følgende styre, valgt på tinget den 30. mars 2014: 

 

Håvard Lauvålien, president 

Nora S. Vangsnes, visepresident 

Karl Olav Haaland, styremedlem 

Haakon Utby, styremedlem 

Louise K. Backe, styremedlem 

Jens Sveen Frogner, styremedlem 

Yngvild L. Sudmann, styremedlem 

Jørgen Sollund, varamedlem 

 

NSI har hatt følgende tingvalgte komiteer/utvalg siden 30. mars 2014:  

 

Lovutvalg 

Morten E. Nordanger, leder 

Gunhild Ella Reistad, nestleder 

Torbjørn Houge, medlem 

Gard E. Jørgensen, varamedlem 

 

Kontrollkomite 

Karina Sævareid, leder 

Jørgen Jøsok Mathisen, medlem 

Torstein Monsen, varamedlem 

Even Skauge Antonsen, varamedlem 

Christian Magnus Knap, varamedlem 

 

Valgkomite 

Simen Vogt-Svendsen, leder 

Line Eskerud Elvsveen, medlem 

Hilje Stormo, medlem 

Loni Bjerkholt Pedersen, varamedlem 

 

 

 

 

Norges Studentidrettsforbunds forbundsstyre 2014-2016 

(med generalsekretær): Fra v.: Yngvild Sudmann, Louise 

Konst Backe, Jens Sveen Frogner, Håvard Lauvålien 

(president), Jørgen Sollund, Karl Olav Haaland, Haakon 

Utby, Marius H. Johannessen (generalsekretær), Nora S. 

Vangsnes (visepresident). 
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TO GODE ÅR FOR NORSK STUDENTIDRETT 

Det er vanskelig å lage en overskrift som kan beskrive hele norsk studentidrett over en to års 

periode, som skal være dekkende for hele organisasjonen, nasjonalt og lokalt. Det finnes 

stadig utfordringer for studentidrettslag, som må kjempe for sin eksistens på sitt studiested, og 

vår bevegelse har fortsatt en lang vei å gå før norsk studentidrett er en velkjent og anerkjent 

aktør på idrettsfeltet og hos de bevilgende myndigheter på studiestedene. 

 

Det synes likevel riktig å beskrive de to foregående år i norsk studentidrett som to gode år, 

målt i entusiasme, aktivitetsmangfold og aktivitetsdeltakelse. Målt i medlemsvekst og 

økonomisk vekst. Målt i vilje til å arrangere gode mesterskap og styrke til å få det 

gjennomført på aller beste måte. Målt i suksess i de prosjekter vi igangsetter, målt i 

idrettsglede og ikke minst utøvet på en verdibasert plattform, ivaretatt i felleskap av både 

forbundet og medlemsklubbene. 

 

2014 ble åpnet med et nytt Studentmesterskap i håndball arrangert av NTNUI, og under 

mottoet «DiggBart», selvsagt et ordspill med henvisning både til at studentidrett er «digg» og 

ikke minst til trønderbarten. For de 360 deltakerne, som spilte 75 håndballkamper over tre 

dager, ble det et nytt høydepunkt. I tillegg til de store tradisjonelle lokale turneringene som 

Idrettsmønstringen til OSI og Vår-Cupen i TSI, er nok håndball fortsatt den største 

studentidretten. Den idretten med sterkest SM-tradisjon, og den idretten med et miljø som 

strekker seg på tvers av klubbene.  

 

Sterke tradisjoner er det også i romiljøet, som arrangerte sitt tradisjonsrike Studentmesterskap 

– Studentregattaen i Bergen – med stor suksess både i 2014 og 2015. På arrangørsiden var det 

også særlig hyggelig at tre «nye» arrangørklubber brettet opp ermet og gjennomførte flotte 

studentmesterskap og friluftslivsarrangement. Studentspretten i Sogndal inviterte til tre 

studentmesterskap i perioden; fotball i 2014, og fotball og Beach-Volleyball i 2015. På 

samme måte tok TSI ansvaret for å arrangere friluftslivstreffet «Oppdrag Troms» både i 2014 

og i 2015. SBIOA, BI studentene i Oslo, arrangerte SM i seiling, som ble en stor suksess med 

12 lag fra 8 klubber. For NSI har det vært viktig at det på arrangørsiden legges til rette for 

enkeltstående studentmesterskap, så vel som de store Studentlekene. 

 

De to Studentlekene gjennomført i perioden holder stand som flaggskip-arrangementene for 

norsk studentidrett også i denne toårsperioden. Studentlekene Bergen Challenge 2014 og 

Studentlekene i Trondheim 2015 samlet til sammen over 4000 deltakere fra hele Norge. Disse 

arrangementene er mer enn bare idrettsarrangementer, hvor rammene gir deltakerne mer en 

festivalopplevelse, med kultur- og konserttilbud i tillegg til Studentmesterskap og med stadig 

nye idretter på programmet, slik som stup var det på SLBC2014.  

 

Oppfølging av arrangørklubber har vært en viktig del av NSIs arbeid i perioden, hvor det både 

er gjennomført erfaringsseminar og flere arrangørbesøk enn tidligere. Særlig innsats er lagt 

ned i å utvikle mesterskapsbestemmelsene, som veileder for arrangører av Studentmesterskap, 

Student-Cuper, friluftslivsarrangement, men kanskje først og fremst for arrangører av 

Studentlekene. I utarbeidelsen av mesterskapsbestemmelsene er det lagt vekt på å finne en 

god balanse mellom deltakerperspektivet og arrangørperspektivet, samt balanse mellom norsk 

idretts lovverk og frihet for arrangør. For å gjøre det enklere for arrangør har NSI i 2015 

etablert et sentralt påmeldings- og akkrediteringssystem, utviklet av en ressursgruppe fra 

SL2015, som skal lette arbeidet vesentlig for alle teknisk arrangører av NSI-arrangement. 
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Kjennskapen og gjenkjenningsverdien av våre mesterskap er viktig, og forbundsstyret har i 

perioden prioritert mer midler til å utvikle profileringsmateriell for arrangementene. Terskelen 

for deltakelse skal være lav, og derfor er også reisestøtteordningen et viktig bidrag for at flere 

studenter kan delta, selv med studentøkonomi. 

  

Av spennende lokale aktivitetstiltak støttet av NSI i perioden, kan nevnes opprettelse av egen 

Studentliga i fotball i Trondheim, med 20 lag i seriespill, «Kampen om hovedstaden» i Oslo – 

et fleridrettsarrangement, som SBIOA, HIOA IL og OSI høsten 2015 arrangerte i fellesskap 

med om lag 200 deltakere. Prosjektet NTNUI Bumerang, et utlånstiltak, der idrettsutstyr kan 

lånes og benyttes for å skape mer aktivitet og gjøre terskelen for å prøve noe nytt og komme i 

gang lavere. 

 

Den største utfordringen i norsk studentidrett er blitt stadig mer tydelig i perioden, og kan 

oppsummeres med to stikkord; rammebetingelser og anleggstilgang. Det er en utfordring å få 

politisk forståelse for at idrett ikke er et luksusgode for studenter, men et velferdsgode. 

Forbundsstyret har opprettet kontakt med politiske aktører på studiestedene, og inviterte 

høsten 2015 til en nasjonal konferanse om anlegg og rammebetingelser. Forbundets utvalg for 

studentidrettslagenes rammebetingelser (USR) har hatt flere saker å jobbe med, og har hatt 

tett oppfølging hos lag som har hatt særlige utfordringer på dette feltet. Forbundet har på 

mange måter gått fra en kartleggingsfase til å ha tatt en mer utøvende og aktiv rolle i 

perioden. 

 

Klubbene er det viktigste enkeltelement i NSIs virksomhet – som den daglige arena både for 

de medlemmer som utøver idrettstilbudet, og for de tillitsmenn- og kvinner som legger til 

rette for og organiserer klubben. Forbundet har både hatt fokus på klubb og individ, da først 

og fremst på lederen, men også på aktivitetslederen. Det er gjennomført flere 

klubbutviklingsprosesser og klubbesøk i denne perioden enn den foregående, og det er 

prioritert mer midler til å styrke konferansetilbudet. Mentorprogrammet for kvinner har i 2015 

vært en suksess, hvor deltakerne har evaluert programmet som praktisk nyttig i arbeidet i 

studentidrettslaget, og som personlig utviklende for den enkelte. Forbundsstyret har på samme 

måte arbeidet aktivt for å forbedre utdanningstilbudet. Fremover skal de ulike konferansene i 

regi av NSI få en rød tråd med utfyllende læringsmål i et felles utdanningsprogram.  

 

NSI har en viktig funksjon i norsk idrett. Vi er et bindeledd som sikrer at flere fortsetter å 

drive idrett også som studenter. Da er det viktig at aktiviteten er preget av å være en 

kvalitetsopplevelse. Studentidretten skal være et sted hvor man kan starte på en ny idrett, der 

det er lov å være nybegynner. Studentidretten skal være et godt sted å være, derfor er det 

sosiale aspektet viktig i studentidretten. Kanskje er nettopp dette en undervurdert verdi i 

resten av Idretts-Norge? NSI skal dessuten være en tillitsmannsskole, et sted for ildsjeler og 

en arena for å lære frivillighet som verktøy. NSI har fått stadig større forståelse for sin rolle 

og plass i norsk idrett, og forbundsstyret har i perioden prioritert å være mye i kontakt med 

våre omgivelser – for å styrke disse forhold ytterligere.    
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AKTIVITET 

Forbundsperioden 2014 og 2015 fortsatte den gode utviklingen forbundet har hatt de siste 

årene, med økt fokus på studentmesterskapene og studentlekene. Kontinuiteten i arbeidet med 

å styrke de nasjonale mesterskapene har gitt resultater. I femårsperioden 2009-2013 ble det 

arrangert 69 studentmesterskap, i tillegg til 24 studentcuper. I den toårsperioden som nå 

avsluttes, 2014-2015, har det allerede blitt avholdt hele 36 studentmesterskap, 7 studentcuper 

og 4 friluftslivsarrangement. De sjuende og åttende studentleker ble avholdt i henholdsvis 

Bergen og Trondheim og viste at studentidretts-Norge står enda mer samlet om disse 

arrangementene og ikke minst ser man etter hvert at det er det en økt interesse blant klubbene 

om å arrangere SL. I 2014 og 2015 deltok 4156 deltakere på de to studentlekene mot 

tilsvarende 4210 i 2012 og 2013 som gir et bilde av at SLene er i ferd med å stabilisere seg og 

etablere seg som noen av Norges største fleridrettsarrangementer.   

 

Forbundsstyret har prioritert tett oppfølging av de tekniske arrangørene av Studentlekene, 

NTNUI og NHHI, som på en utmerket måte har gjennomført lekene basert på stor frivillig 

innsats og kompetent ledelse. Studentmesterskapene som arrangeres utenfor Studentlekene er 

minst like viktige arrangementer, ikke minst for at flere studentidrettslag kan få mulighet til å 

være arrangører og øke sin arrangørkompetanse. Mesterskapene utvikles når erfaringer blir til 

kompetanse som blir værende i studentidrettslaget, eller overføres til nye arrangører. NSI 

videreførte derfor, i april 2015, en workshop som for første gang ble gjennomført i 2013, der 

arrangører av SL ble invitert for å dele erfaringer og utvikle konseptene for mesterskapene 

videre. Resultatene av dette ser man i all hovedsak i mesterskapsbestemmelsene og gjennom 

forbundskontorets videre oppfølging av de ulike arrangørene. Mesterskapsbestemmelsene har 

hatt en grundig gjennomgang i perioden både hva gjelder innhold og utforming.   

 

  
Foto: MLand Pictures 

 

Studentidrettslagenes ønske om å delta i Student-EM har i perioden vært stor. 

Studentmesterskapene har fungert som kvalifisering til disse mesterskapene, og totalt deltok 

om lag 190 utøvere fra 6 ulike studentidrettslag, i de europeiske studentlekene, EUSA Games 

i Amsterdam i 2014, og i frittstående EM i 2015. Deltakelsen holder seg med det stabil fra 

perioden 2012-2013.  

 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 92. ordinære forbundsting, Bardufosstun 11.-13. mars 2016 
  
 

27 

Når det gjelder øvrig internasjonal deltakelse i Student-VM og Universiadene har deltakelsen, 

som tidligere år, vært finansiert gjennom NIFs utviklingsorienterte ungdomsmidler, som er 

tildelt NSI for å støtte talentutviklingsarbeidet i norsk idrett. Deltakelse støttes med disse 

midlene, samt støtte fra samarbeidende særforbund og utøverne selv. Deltakelse i Student-

VM og Universiadene har en annen funksjon i norsk studentidrett enn deltakelse i de 

nasjonale mesterskapene og student-EM. Student-VM og Universiadene er mesterskap som 

NSI bruker til å utvikle sin posisjon i norsk idrett gjennom å utvikle gode samarbeid med 

andre særforbund og til å profilere norsk studentidrett. Vi ønsker også å gi studenter som 

kombinerer utdanning og toppidrett en arena for motivasjon og utvikling.  

 

STUDENTLEKER 

De sjuende Studentleker ble gjennomført i Bergen i 2014, med NHHI som teknisk arrangør. 

Det deltok over 1700 deltakere i lekene, noe som var en økning fra studentlekene i Bergen i 

2012. De hadde imponerende 75% tilreisende som gir et godt bilde av hvor bredt lekene 

favner i Studentidretts-Norge.  

 

Studentlekene ble gjennomført med 16 Studentmesterskap og 3 Studentidrettscuper, og to 

arrangement utenfor konkurranse som var åpne for alle; ”Idrett for alle” (et arrangement over 

tre dager for utviklingshemmede og personer med funksjonsnedsettelse), samt ”Barnedagen”. 

 

I februar 2015 tok NTNUI over stafettpinnen, og hadde på sedvanlig vis mål om å overgå 

NHHI/SLBC sitt arrangement. Over 2400 studenter gjestet Trondheim i 4 dager. Halvmaraton 

og motbakkeløp ble byttet ut med 5-mila og skisprint. I løpet av lekene ble det arrangert 13 

SM, 4 SC og ett friluftslivsarrangement. Til sammenlikning hadde SL i Trondheim i 2013 

flere idretter, men færre deltakere som gir et godt bilde av økt oppslutning i hver enkelt idrett, 

og at Trondheims fokus på kvalitet i hver idrett ga resultater.  

 

Gjennom arrangementet tilbød arrangørene swingkurs, foredrag i samarbeid med henholdsvis 

Antidoping Norge og Mot, samt stand-up på kveldstid fredag.  
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STUDENTMESTERSKAP OG STUDENTCUP 

I 2014 ble det totalt arrangert 19 SM: Volleyball, innebandy, lacrosse, motbakkeløp, 

svømming, fekting, halvmaraton, bordtennis, tennis, rugby, friidrett, badminton, futsal, 

basketball, squash, sjakk, håndball, roing, fotball. I tillegg ble det ble arrangert 3 SC: 

Baseball, amerikansk fotball, stup.  

 

Arrangører for SM og SC i 2014 var: NHHI, NTNUI, Studentspretten og styret for 

Studentregattaen i Bergen. Totalt antall deltakere på SM 2014 var 2204, en voldsom økning 

fra 2013 som var på 1609 deltakere. 263 studenter deltok på SM i individuelle idretter, 1941 

på SM i lagidretter. Totalt antall deltakere på SC 2014 var 119.  

14 studenter deltok på SC i individuelle idretter, 105 på SC i lagidretter.  

I 2015 ble det arrangert 17 SM: Volleyball, innebandy, lacrosse, svømming, bordtennis, 

tennis, SL-trippelen, badminton, håndball, futsal, basketball, squash, langrenn, 

beachvolleyball, fotball, seiling, roing. Det ble arrangert 4 SC: Amerikansk fotball, 

orientering, romaskin, rugby. 

 

Arrangører for SM og SC i 2015 var: NTNUI, Studentspretten, SBIO Athletics og styret for 

Studentregattaen i Bergen. Totalt antall deltakere på SM 2015 var 2438. 306 studenter deltok 

på SM i individuelle idretter, 2132 på SM i lagidretter. Totalt antall deltakere på SC 2015 var 

345. 173 studenter deltok på SC i individuelle idretter, 172 på SC i lagidretter. 
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Deltakelse på SM og SC 2014: 

Antall deltakere på SM og SC individuelle idretter 2014: 

Idrett 
SM 2014 SC 2014 

Damer Herrer Totalt Damer Herrer Totalt 

Badminton (SL) 5 13 18    

Bordtennis (SL)  13 13    

Fekting (SL) 5 10 15    

Friidrett (SL) 17 9 26    

Halvmaraton (SL) 25 31 56    

Motbakkeløp (SL) 28 16 44    

Sjakk (SL) 4 10 14    

Squash (SL)  16 16    

Svømming (SL) 11 24 35    

Tennis (SL) 9 17 26    

Stup (SL)    4 10 14 

Totalt 104 159 263 4 10 14 

 

Antall lag og deltakere per SM og SC i lagidretter i 2014: 

Idrett SM 2014 SC 2012 

Damer Herrer Totalt Damer Herrer Totalt 

Basketball (SL) 3 / 23 9 / 67 12 / 90    

Håndball 20 / 224 13 / 109 33 /333    

Futsal (SL) 20 / 153 29 / 246 49 / 399    

Innebandy (SL) 11 / 97 15 / 145 26 / 242    

Lacrosse (Box) (SL) 9 / 182 16 / 181 25 / 363    

Rugby (SL) 3 / 25 4 / 32 7 / 57    

Volleyball (SL) 9 / 71 25 / 146 34 / 217    

Roing  5 / 45 6 / 54 11 / 99    

Amerikansk Fotball (SL)     3 / 58 3 / 58 

Baseball (SL)     3 / 47 3 / 47 

Svømming (SL) 2 lag 4 lag 6 lag    

Fotball 3 / 43 7 / 98 10 / 141    

Totalt 863 1078 1941  105 105 
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Antall deltakende klubber på SM 2014: 

I 2014 deltok 42 av NSIs medlemsklubber på ett eller flere SM. 

 

Antall deltakende klubber på SC 2014: 

Idrett Antall 
klubber 

Klubber 

Amerikansk 
Fotball (SL) 

3 NHHI, BSI, UiSI 

Baseball (SL) 3 NTNUI, NHHI, NMBUI 

Stup (SL) 7 NHHI, BSI, BOSI, HSK, UiSI, HiBI, HiSSI 

I 2014 deltok 9 av NSIs medlemsklubber på ett eller flere SC. 

 

  

 

 

 

Idrett Antall 
klubber 

Klubber 

Badminton (SL) 4 NHHI, NTNUI, MSI, BSI 

Bordtennis (SL) 6 NTNUI, NHHI, LSI, SBIO Athletics, UiSI, OSI 

Fekting (SL) 6 NTNUI, NHHI, BSI, HiBI 

Friidrett (SL) 7 NHHI, NTNUI, HiBI, HIOA IL, BSI, NIHI, HSK 

Halvmaraton 
(SL) 

12 NHHI, NTNUI, NIHI, BSI, VSIL, Juristforeningen Studentidrettslag, HSK, HISSI, 
IFBS, Valkyrien IL, HIOA, HIBI,  

Motbakkeløp 
(SL) 

11 NHHI, NTNUI, NIHI, HIBI, Studentspretten, Juristforeningen stud.idrettslag, BISI 
Trondheim, IFBS, HSK, BSI 

Sjakk (SL) 4 NHHI, SCKS, BSI, HiBI 

Squash (SL) 5 NHHI, NTNUI, Juristforeningen SL, BSI 

Svømming 7 NHHI, NTNUI, NIHI, BSI, OSI, KSI, Valkyrien,  

Fekting (SL)  4 NTNUI, NHHI, BSI, HiBI 

Tennis (SL) 9 NHHI, NTNUI, BSI, VSIL, OSI, Hønefoss studentidrettslag, BISI Trondheim, 
NMBuI, SBIO Athletics 

Basketball (SL) 7 NHHI, NTNUI, BISI Bergen, KSI, Studentspretten, SBIO Athletics, IL KS 

Håndball  12 TSI, NHHI, BI Oslo, OSI, BI Bergen, Studentspretten, NTNUI, BSI, VSI, DMMHI, 
NIHI, ESI 

Futsal (SL) 25 NHHI, NTNUI, BSI - Fotball, UISI, GSI, LSI, Juristforeningen Studentidrettslag, 
TSI, VSIL, VIL, JIK, HSK, Moldestudentenes Idrettslag, HiBI, HiSSI, IFBS, KSI, BI 
Athletics, Bergensmedisinernes Idrettslag, Haugesund Studentidrettslag, HiN-
IL, OSI, Trimius, UMBI, BISI 

Innebandy (SL) 13 NHHI, NTNUI, BSI, LSI, UiSI, HIT IL, OSI, TSI, HiBI, Haugesund 
Studentidrettslag, ÅSIL, VSIL, Studentspretten 

Lacrosse (Box) 
(SL) 

10 NHHI, NTNUI, BSI, KSI, UiA Lacrosse, GSI, UiSI, SBIO Athletics, BISI Bergen, HIOA 
Lacrosse 

Rugby (SL) 4 NHHI, NTNUI, BSI, NMBUI 

Volleyball (SL) 21 NHHI, NTNUI, HiN IL, KSI, UiSI, NIHI, LSI, BSI, HIOA IL, Studentspretten, HiBI, 
VIL, TSI, HiSSI, OSI, Juristforeningen Studentidrettslag, Trimius, HSK, ESI, ÅSIL 

Roing 5 UiB Medisin, SKSK, NHHI, Justitia, NTNUI 

Fotball 5 Studentspretten, OSI, JIK, Valkyrien, ILKS 
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Deltakelse på SM og SC 2015: 

Antall deltakere på SM og SC individuelle idretter 2015: 

Idrett 
SM 2015 SC 2015 

Damer Herrer Totalt Damer Herrer Totalt 

Bordtennis (SL) 4 13 17    

Langrenn (SL) 46 90 136    

Svømming (SL) 23 32 55    

Tennis (SL) 12 20 32    

Squash (SL) 3 26 29    

Badminton (SL) 8 31 39    

Romaskin (SL)    42 28 70 

Orientering (SL)    40 36 76 

SL-Trippelen (SL)*    17 10 27 

Totalt 96 212 308 99 74 173 

 

Antall lag på SM og SC lagidretter 2015: 

Idrett 
 

SM 2015 SC 2015 

Damer Herrer Totalt Damer Herrer Totalt 

Håndball (SL) 28 / 324 11 / 125 39 / 449    

Lacrosse (field) (SL) 9 / 144 9 / 144 18 / 288    

Volleyball (SL) 12 / 106 16 / 134 28 / 240    

Innebandy (SL) 6 / 74 15 / 148 21 / 222    

Futsal (SL) 17/164 26/233 43 / 397    

Basketball (SL) 8/71 9/69 17 / 140    

Romaskin (SL) 4 lag 5 lag 9 lag    

Svømming (SL) 14 lag 4 lag 18 lag    

Roing  4 / 61 7 / 68 11 / 129    

Beachvolleyball 4 / 8 7 / 14 11 / 22    

Fotball 8 / 86 7 / 110 15 / 196    

Seiling Mix 12 lag (38 gutter, 11 
jenter) 

49    

Rugby (SL)    4 / 34 3 / 27 7 / 61 

Amerikansk football 
(SL) 

   - 5/ 111 5 / 111 

Totalt 1049 1083 2132 34 138 172 
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Antall deltakende klubber pr SM 2015: 

 
Idrett Antall 

klubber 
Klubber 

Bordtennis (SL) 5 MSI, NHHI, NIHI, NTNUI, VSI 

Langrenn (SL) 17 BergenMedisinernes IL, SBIO Athletics, BOSI, Energi FK, HSI, HiSSI, Janus IF, JIK, 
Luftkrigsskolens Idrettslag, NHHI, NIHI, NTNUI, 
OSI, TØHS, TSI, Trondheims Juridiske SL, Valkyrien Idrettslag 

Svømming (SL) 6 BSI, NIHI, NTNUI, OSI, Valkyrien Idrettslag, VSI 

Tennis (SL) 7 SBIO Athletics, BISI Bergen, BISI Trondheim, MSI, NTNUI, OSI, UiSi 

Squash (SL) 12 ÅSIL, HiSSI, HiBI, Juristforeningen Studentidrettslag, LSI, 
MSI, NHHI, NTNUI, OSI, UiSi 

Badminton (SL) 5 ÅSIL, NTNUI, Realkameratene, UiSi, VSI 

Håndball (SL) 20 SBIO Athletics, BISI Trondheim, BSI, GSI, HiOA-IL, HiSSI, Janus IF, LSI, 
MSI, NHHI, NIHI, NMBUI, NTNUI, OSI, Placebo Ballklubb Trondheim, RSI, 
Studentspretten, TØHS, TSI, UiSi 

Lacrosse (field) 
(SL) 

10 BSI, SBIO Athletics, BISI Bergen, GSI, HIOA Lacrosse, KSI, NHHI, NTNUI, UiA 
Lacrosse, UiSi 

Volleyball (SL) 15 BISI Trondheim, BOSI, HiSSI, HiN-IL, LSI, MSI, NHHI, NIHI, NTNUI, 
Studentspretten, TØHS, TSI, UiSi, Valkyrien, VSIL 

Innebandy (SL) 13 ÅSIL, SBIO Athletics, BSI, HiOA-IL, HiSSI, NTNUI, OSI, RSI, TRIMIUS, TSI, UiSi, VSIL, 
VSI. 

Futsal (SL) 26 BSI, SBIO Athletics, BISI Trondheim, DMMHI, Energi FK, HiSSI, Janus IF, 
JIK, LSI, ILKS, MSI, NHHI, NIHI, NMBUI, NTNUI, 
OSI, Realkameratene, RSI, Studentspretten, TØHS, TRIMIUS, TSI, Trondheims 
Juridiske IL, UiSi, Valkyrien, VSIL 

Basketball (SL) 8 SBIO Athletics, KSI, MSI, NMBUI, NTNUI, OSI, Studentspretten, VSI 

Roing  8 UiB Medisin, SKSK, NHHI, NTNUI, Justitia, SBIO Athletics, BISI Bergen, LSI 

Beachvolleyball 5 ÅSIL, Studentspretten, NIHI, OSI, HiSSI 

Fotball 8 HiSSI, ILKS, NHHI, TSI, Valkyrien, Studentspretten, HiBI, Juristforeningen IL.  

Seiling 8 ÅSIL, OSI, HSI, SBIO Athletics, Valkyrien, NTNUI, NIHI, NHHI 

I 2015 deltok 46 av NSIs medlemsklubber på ett eller flere SM. 

 

Antall deltakende klubber pr SC i 2015: 

Idrett Antall 
klubber 

Klubber 

Orientering (SL) 3 Valkyrien, NTNUI, HiSSI 

Rugby (SL) 4 NMBUI, NTNUI, BOSI, Janus IF 

Amerikansk football (SL) 5 BISI Trondheim, UiSi, Janus IF, NHHI, NTNUI 

Romaskin (SL) 5 HiSSI, NIHI, NTNUI, TØHS, Valkyrien 

SL-Trippelen (SL) 2 HiSSI, NTNUI 

I 2015 deltok 11 av NSIs medlemsklubber på ett eller flere SC. 
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STUDENT-EM 

NSI var representert i fire av idrettene i EUG 2014. I alt 88 studenter fra norske universiteter 

og høgskoler deltok. Som er en økning på nært 50% fra forrige EUG. Klubber som deltok på 

EUG 2014 var: NHHI og NTNUI. 

 

NTNUI kom på en annenplass i antall deltakere totalt i hele EUSA Games, med bare en 

deltaker mindre enn University of Porto.  

 

I futsal tok NHHI en 18. og NTNUI en 22. plass på herresiden, mens damene fra NTNUI tok 

12.plass. Også i håndball var det NTNUI som deltok både på herre- og damesiden. De tok 

henholdsvis en 6. og en 9.plass.  Roerne fra NTNUI gjorde det sterkt også denne gangen og 

8+ båten tok steget opp på pallen og fikk med seg sølvet hjem til Trondheim.  

 

I 2015 så vi en betydelig økning i deltakelse på EM hva gjelder antall klubber som deltok. 

Antallet deltakere holdt seg stabilt fra året før, med 91 deltakere, men denne gangen var hele 

7 ulike klubber representert; Studentspretten, HSK, NTNUI, NHHI, BSI, SBIO Athletics og 

JIK. I Volleyball tok verken herrene fra Studentspretten eller damene fra BSI seg videre til 

sluttspill, og endte henholdsvis på 13. og 12. plass. I futsal tok HSK damer en 7.plass, mens 

NHHI herrer endte på 15.plass. I fotball kom JIK på 14. og sisteplass. Damene fra 

Studentspretten tok seg helt til en imponerende bronsefinale, men tapte dessverre og tok til 

slutt fjerdeplassen.   

 

 

NTNUI på pallen under EUG 2014. 
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Antall deltakere på EUG 2014 og EUC 2015: 

Idrett EUG 2014 EUC 2015  

 Jenter Gutter Totalt Jenter Gutter Totalt 

Futsal 12 (+2 lagledere) 24 (+2 lagledere) 40 10 (+1 lagleder) 10  21 

Volleyball    9 9  18 

Håndball 12 (+1 lagleder) 11 24    

Fotball    12 (+1 lagleder) 15 (+1 lagleder) 29 

Sandvolleyball       

Tennis    3 (+1 lagleder)  4 

Rugby       

Bordtennis  4 (+1 lagleder) 5    

Roing 9  9 (+ 1 lagleder)  19 9 (+ 1 lagleder) 9 19 

Totalt 36 52 88 47 44 91 

 

Medaljeoversikt Student-EM 2014:  
Idrett Utøver Distanse/gren Gull Sølv Bronse Totalt 

Roing Håkon Austad Langberg, Sven 
Ole Nicolaysen, Ole Johan 
Klingan, Olav Kallerud, Jon 
Andre Brurberg, Ola Myklatun 
Krossnes, Øyvind Lavoll, Sjur 
Messel Nafstad, Mona Nosrati 

8+  1  1 

 

 

Studentspretten damer under EUC fotball 2015 
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STUDENT-VM 

Norge deltok med 50 deltakere i 7 av de 28 student-VM som ble arrangert i 2014. Vi var også 

påmeldt i ridning, men det ble avlyst. NSI samarbeidet med Norges Rytterforbund, Norges 

Orienteringsforbund, Norges Roforbund, Norges Kampsportforbund, Norges 

Bueskytterforbund, Norges Volleyballforbund og Norges Skøyteforbund om deltakelsen.  

Antall norske deltakere på Student-VM 2014: 

Idrett Utøvere Støtteapparat* Totalt 

Jenter Gutter Totalt Kvinner Menn Totalt 

Taekwondo 1 1 2 0 1 1 3 

Karate 1 1 2 0 2 2 4 

Bueskyting 1 2 3 0 1 1 4 

Beachvolleyball 4 2 6 1 2 3 9 

Orientering 6 6 12 0 2 2 14 

Skøyter 3 4 7 0 1 1 8 

Roing        

NSI 0 0 0 1 1 2 2 

Totalt 23 30 53 4 5 9 62 

 

Medaljeoversikt Student-VM 2014:  

Idrett Utøver Distanse/gren Gull Sølv Bronse Totalt 

Skøyter, 
langdistanse 

August Hagen, Jørgen Sæves, 
Magne Notland 

Lagtempo   1 1 

Taekwondo Jannike Lai <53kg   1 1 

Orientering Gøril Rønning Sund Langdistanse  1   1 

Orientering Gøril Rønning Sund Mellomdistanse   1 1 

Totalt   1  2 4 

 

SOMMER- OG VINTERUNIVERSIADENE 

Sommeruniversiaden ble i 2015 arrangert i Gwangju, Sør Korea. Den norske troppen besto av 

74 personer: 56 utøvere og 18 i støtteapparat.  Av medisinsk støtteapparat engasjerte vi fire 

fysioterapeuter. Ida Marcussen tok en meget velfortjent og etterlengtet sølvmedalje i syvkamp 

for kvinner, da hun avsluttet et 24 år langt opphold uten pallplass for norske kvinner i 

Sommeruniversiaden.  

 

Vinteruniversiaden 2015 ble arrangert i henholdsvis Slovakia og Spania i februar. Vi 

samarbeidet med Norges Skiforbund, Norges Curlingforbund, Norges Skøyteforbund og 

Norges skiskytterforbund og hadde en tropp på 51 personer, 33 utøvere og 18 i 

støtteapparatet. Vi tok hele 5 gull og 1 bronse i dette mesterskapet og endte med det på en 

6.plass på totalrankingen. Curlinggutta tok endelig gullet hjem, etter 4 forsøk, og resten av 

medaljene ble tatt i alpint. Av medisinsk støtteapparat engasjerte vi 3 fysioterapeuter hvor det 

var to i Slovakia og én i Granada.  
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Antall norske deltakere på Sommeruniversiaden 2015: 
Idrett Utøvere Støtteapparat Totalt 

Jenter Gutter Totalt Kvinner Menn Totalt 

Friidrett 12 14 26 0 3 3 29 

Roing 3 12 15 0 1 1 17 

Turn 2 5 7 1 2 3 10 

Taekwondo 3 3 6 0 2 2 8 

RG 2 0 2 1 0 1 3 

NSI/MED. TEAM 0 0 0 2 5 7 7 

Totalt 22 34 56 4 8 17 74 

Antall norske deltakere på Vinteruniversiaden 2015: 

Idrett Utøvere Støtteapparat Totalt 

Jenter Gutter Totalt Kvinner Menn Totalt 

Langrenn 2 5 7 1 1 2 9 

Skiskyting 4 4 8 0 2 2 10 

Alpint 4 3 7 0 2 2 9 

Curling 4 4 8 0 2 2 10 

Kunstløp 1 0 1 1 0 1 2 

Hopp 0 3 3 0 1 1 4 

NSI/MED. TEAM 0 0 0 4 3 7 7 

Totalt 15 19 34 6 11 17 52  

Medaljeoversikt Universiade 2015:  

Idrett Utøver Distanse/gren Gull Sølv Bronse Totalt 

Curling Sander Rølvåg, Steffen 
Walstad, Eirik Mjøen, 
Magnus Nedregotten,  

 1   
 

1 

Alpint Kristine Fausa Aasberg Super-G 1   1 

Alpint Kristine Fausa Aasberg Storslalom 1   1 

Alpint Thea Grosvold Slalom 1   1 

Alpint Maren Byrkjeland Totalkombinasjonen 1   1 

Alpint Maren Byrkjeland Kombinert   1 1 

Syvkamp Ida Marcussen   1  1 

Totalt   5 1 1 7 

 

 Kristine Fausa Aasberg på toppen av pallen, og Ida Marcussen (sammen med 

generalsekretæren) rett etter å ha sikret sølv til Norge.  
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ANTIDOPING PÅ AGENDAEN 

Det verdibaserte arbeidet er viktig for norsk studentidrett. Norges Studentidrettsforbund 

inngikk 9. januar 2014 avtale med Antidoping Norge, for samarbeid for antidoping- og 

verdiarbeid i studentidretten. Rent Særforbund skal sikre et minimum av antidopingkunnskap 

i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom NSIs handlings- og 

beredskapsplan for antidopingarbeidet.  

 

Antidoping sto på agendaen under Studentlekene 2015, hvor Morten Heyerdal hold foredrag 

om temaet. Før avreise til vinter- og sommeruniversiadene i 2015 hadde alle i NSIs 

delegasjonsledelse og fysioteam tatt Antidoping Norges antidopingseminar for leger, 

fysioterapeuter og støttepersonell. Alle utøverne hadde gjennomført Ren utøver – et e-

læringsprogram for idrettsutøvere og støtteapparat for å gjennomgå antidopingregelverk og 

blant annet bli kjent med dopingtester. På utøvermøtet for troppen til Universiaden i Gwangju 

gjestet Reidun Hallan fra Antidoping Norge møtet, og forberedte utøverne på forhold knyttet 

til dopingtester etc. på store internasjonale idrettsarrangement. 

 

 

NSIs generalsekretær Marus H. Johannessen og daglig leder i Antidoping Norge, Anders 

Solheim etter å ha signert avtalen om konseptet Rent Særforbund. 
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IDRETT FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 

NSI har i perioden videreført støtteordningen for å dekke behov i studentidrettslagene for 

tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse, men har i perioden 2014-15 kun fått tre 

søknader om støtte til dette. Studentspretten fikk 3500kr i støtte til tilpasset aktivitet i 

håndball kalt Goldball, OSI Volleyball fikk 8000kr i støtte til sitt tiltak om å opprettholde et 

paravolleylag (sittevolleyball) og Studentlekene Bergen Challenge 2014 fikk 35 000kr i støtte 

til «idrett for alle».  

 

Arrangementet «Idrett for alle» var en videreføring fra 2012 og var et betraktelig større 

arrangement, hvor det i 2014 gikk over tre dager. Det var aktivitet og turnering over to dager, 

og foredrag og testing av tilpassede aktiviteter den tredje dagen. Det ble også gjennomført et 

seminar for arrangørene av «Idrett for alle» i samarbeid med ansvarlig for funksjonshemmede 

i Hordaland Idrettskrets. 

 

FRILUFTSLIV 

Friluftslivsaktiviteter er et svært viktig element i mange studentidrettslag. Som del av 

oppstarts- og utviklingsmidler har det i perioden blitt tildelt støtte til 4 aktivitetsprosjekter 

som har omhandlet friluftslivsaktiviteter.  

 

TSI arrangerte for første gang et landsdekkende friluftsarrangement under rammene i det nye 

konseptet for friluftsliv i samarbeid med NSI. De har gitt arrangementet navnet Oppdrag 

Troms. I 2014 var det 41 deltakere fra henholdsvis TSI, NTNUI, OSI, BSI, BOSI, 

Studentspretten/Lurkalaget og UiSI. De gjentok suksessen i 2015 med over 50 deltakere fra 

henholdsvis TSI, BSI, NMBUI, HiOA-IL og OSI. Lurkalaget i Sogndal inviterte også 

landsdekkende, men fikk kun en ekstern deltaker fra TSI grunnet korte frister. Arrangementet 

ble likevel gjennomført med en del lokale deltakere. 

Under SL2015 i Trondheim ble det nok en gang arrangert Koiefemkamp ved Studenterhytta. 

22 deltakere fra tre klubber deltok; NTNUI, ÅSIL og Janus. Det har da i perioden blitt 

arrangert fire nasjonale friluftstreff.  
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KLUBBUTVIKLING OG KONFERANSER 

Klubbutvikling og konferanser viser til satsingsområdet «Satse på ungt lederskap» i NSIs 

strategi for perioden 2014-2019, hvor det heter: «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 ledere». 

 

Klubbene er arenaer hvor tillitsvalgte kan utvikle seg som ledere, ved å tilegne seg erfaringer 

gjennom frivillig arbeid og praktisk ledelse. NSIs ulike klubbutviklingstilbud, er verktøy for å 

gjøre klubbene bedre som leverandører av aktivitet for sine medlemmer.  

 

NSI har i perioden økte tildelingene til oppstart- og utviklingsprosjekter til medlemslagene. I 

2010-2011 tildelte forbundet 340.000,- til lokale utviklingsprosjekter i studentidrettslag mot 

455.000,- i perioden 2012-2013. I perioden 2014-2015 er det tildelt 561.132,- til lokale 

utviklingstiltak i lagene. I tillegg har klubbene i Sør-Trøndelag mottatt fylkeskommunale 

midler til lokale aktivitets- og utviklingsmidler på omkring 150.000,- både i 2014 og 2015. 

 

Spillemidler til utstyr er en annen tilskuddsordning, som supplerer forbundets egne oppstarts- 

og utviklingsmidler og gjør det mulig for studentidrettslagene å søke midler til 

kostnadskrevende utstyr. I de to første søknadsrundene har grupper i 13 ulike studentidrettslag 

søkt midler, og ordningen har så langt utløst nær 120.000,- i støtte til utstyr. 

 

Mentorprogrammet for kvinner ble videreført i perioden, og høsten 2014 ble et nytt kull 

invitert til programmet. I løpet av 2015 etablerte programmet seg med 7 deltakere fra fem 

klubber; BSI, TSI, OSI, KSI og Studentspretten. Det ble gjennomført en oppstartsamling og 

en høstsamling, i tillegg til at mentorene hadde jevnlig kontakt med deltakerne i programmet 

og støttet deltakernes daglige arbeidet i klubb.  

 

 
 

Utvalget for ungt lederskap har i perioden utviklet NSIs lederutdanning, som samkjører NSIs 

ulike konferanser til et mer helhetlig utdanningstilbud, som kan fullføres over en toårsperiode, 

og hvor de ulike kursene har utfyllende læringsmål og utbytte for deltakeren. 
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KLUBBESØK 
Det ble i løpet av 2014 ble det gjennomført startmøte i DMMHI, Gjøviksstudentenes 

Idrettslag, NTNUI Ridning, VSIL, ÅSIL, HiT IL. Det ble i 2014 gjennomført 5 klubbesøk.  

 

Det ble tildelt totalt kr 238.832,- til 38 ulike lokale utviklingstiltak for 16 ulike medlemslag i 

oppstarts- og utviklingsmidler. 

 

Det ble i løpet av 2015 gjennomført startmøte i NTNUI Ridning, HiT IL, KSI, NTNUI Ju 

Jisu, LSI og Sjøspretten, det ble i tillegg gjennomført 18 klubbesøk. Det ble satt i gang 

virksomhetsplan prosess i OSI, HiT IL og KSI.  

 

Det ble tildelt totalt kr 322.300,- til 34 ulike lokale utviklingstiltak for 13 ulike medlemslag i 

oppstarts- og utviklingsmidler.  

 

AKTIVITETSKURS 

Aktivitetskurset 2014 ble gjennomført på Olympiatoppen, Oslo 19.-21. september. 

Foredragsholdere: Andre Baumann, Frank Abrahamsen, Espen Amundsen, Espen Tønnesen, 

Bjørnar Håland. Tema: Ernæring, trenerrollen, motivasjon, idrettsskader, basistrening og 

treningslære. Deltagelse: 51 deltagere fra 17 ulike studentidrettslag deltok. 

 

Aktivitetskurset 2015 ble gjennomført på Olympiatoppen, Oslo 18.-20. september. 

Foredragsholdere: Andre Baumann, Frank Abrahamsen, Espen Amundsen, Espen Tønnesen, 

Bjørnar Håland. Tema: Ernæring, trenerrollen, motivasjon, idrettsskader, basistrening og 

treningslære. Deltagelse: 45 deltagere fra 12 ulike studentidrettslag deltok. 

 

LEDERSAMLING 

Ledersamling 2014 ble gjennomført i Bergen 24.-26. oktober.  

Foredragsholdere: Harald Skoglund, Thorleif Thorleifsson, Lars Fredheim, Håvard Øvregård, 

Mads Nordmom, Marius H.johannessen.Deltagelse: 61 representanter fra 21 studentidrettslag 

deltok på samlingen.  

 

Ledersamling 2015 ble gjennomført i Trondheim 23.-25. oktober.   

Foredragsholdere: Guri Ramtoft, Styremedlem NIF - Karl Fredrik Velle, Norges 

Bowlingforbud - Trond Nordsteien, lærer Utleira Skole - Gro Eide, Medieansvarlig NSF - 

Marius H. Johannesen, Generalsekretær NSI - Nora Vangsnes Visepresident NSI - Haakon 

Utby, Styremedlem NSI. Deltagelse: 95 representanter fra 20 studentidrettslag deltok på 

samlingen. 

 

NETTVERKSSAMLING 
Nettverkssamling 2015 ble gjennomført i Oslo 13.-15.mars.  

Foredragsholdere: Dag Vidar Hanstad, NIH - Carl-Erik Grenness, UIO, Marte Kjørstad, Kjetil 

Bakke, NIF. Deltagelse: 49 representanter fra 14 studentidrettslag deltok på samlingen. 
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TRENER- OG LEDERUTDANNING 

NSI har i utdanningsåret 2013-2014 og 2014-2015 hatt til sammen seks deltakere med på 

NIFs lederkurs for yngre ledere. Deltakerne har sentrale verv i HiT IL, NTNUI og KSI. NSI 

tilbyr kurset gjennom NIF. Lederutdanningen er et samarbeid mellom NIF og Norges 

Idrettshøgskole, og er et praktisk og teoretisk kurs innen ledelse og coaching. Studiet består 

av fire fagsamlinger og gir deltakerne 20 studiepoeng.  

 

NSI utlyste to plasser til FISU forum i 2014, hvor tre styremedlemmer fra forbundsstyret 

deltok. FISU forum er en internasjonal konferanse som i 2014 hadde tittelen, og behandlet 

temar innenfor temaet; «University Sport – A networking platform to advance the tehnical, 

social and cultural skills of young leaders». 

 

I 2014 fikk en rekke studentidrettslag økonomisk støtte til ulike trenerutdanning eller 

sikkerhetskurs i en rekke ulike idretter; lacrosse, klatring, volleyball, taekwando, jiu-jitsu, 

dykking, baseball, og friluftsliv. I 2015 fikk følgende idretter støtte: lacrosse, rugby, klatring, 

dykking, volleyball, karate, friluftsliv, svømming og roing. 
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ORGANISASJONSUTVIKLING 

NSIs 91. ordinære Forbundsting ble arrangert på Studenterhytta i Oslo 28.-30. mars 2014, 

hvor forbundstinget vedtok ny fem års strategi, med hovedfokus på «å styrke de nasjonale 

mesterskapene», «Satse på ungt lederskap» og «Styrke studentidrettslagenes 

rammebetingelser», og hvor Håvard Lauvålien ble valgt som ny president.  

 

Forbundsstyret har i perioden organisert sitt arbeid i tre utvalg knyttet til hvert sitt 

satsingsområde; «Utvalget for nasjonale mesterskap» (SMU), «Utvalget for ungt lederskap» 

(ULL) og «Utvalget for studentidrettslagenes rammebetingelser» (USR). Det ble avholdt 6 

ordinære styremøter i 2014, hvor 54 vedtakssaker ble behandlet. I 2015 ble avholdt 6 

ordinære styremøter, hvor til sammen 33 vedtakssaker ble behandlet. 

 

NSI deltok i 2014 med to deltakere på NIFs lov- og domsseminar; Karina Sævareid og Jørgen 

Jøsok Mathisen deltok fra Kontrollkomiteen. 

 

NSI har i perioden bidratt med høringssvar på NIFs høringer vedr; «Delrapport 1 om 

toppidrett: Kortreist kvalitet», «Spillemiddelsøknaden for 2015», «Bestemmelser om tilskudd 

til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014», «Idrettspolitisk dokument 2015-2019» og 

«Spillemiddelsøknad for 2016». Styret har også svart høringer vedr. «NSOs velferdspolitiske 

plattform» og Oslo kommunes høring «Vedr. oppstart av detaljregulering for Trimveien 4».  

 

Det idrettspolitiske fokuset i perioden har særlig vært rettet mot ungt lederskap, og gevinstene 

norsk idrett vil sitte igjen med når høyt utdannede har kombinert utdanningen med å engasjere 

seg i den frivillige idretten. NSI har i perioden arbeidet aktivt for at studenter som gruppe får 

et større fokus i norsk idrett, og at aldersgruppen prioriteres. Forbundet har tett kontakt med 

den øvrige idrettsorganisasjonen for å styrke studentidrettens posisjon i norsk idrett. 

 

Å styrke studentidrettslagene stilling på universitetene og høgskolene er et arbeid som blir 

stadig viktigere. Utvalget for studentidrettslagenes rammebetingelser ble opprettet som en 

videreføring av det tidligere Anleggsutvalget. Utvalget har i den inneværende periode jobbet 

med å systematisere anleggsutfordringene, og få oversikt over utfordringene lagene har på 

sine respektive studiesteder. Utvalget kan på bakgrunn av dette i neste periode arbeidet mer 

rettet mot de aktører forbundet må påvirke for å bedre forholdene for våre medlemslag. NSI 

har i perioden opprettet tettere kontakt med Norsk Studentorganisasjon (NSO), samskipnader, 

velferdsting og andre aktører som kan påvirke lagenes hverdag på studiestedene.  

 

Forbundets økonomiske rammer har i perioden hatt en positiv vekst. Både forbundets 

grunntilskudd (post 2) og barne- og ungdomsmidler (post 3), har økt betydelig grunnet ny 

forvaltningsmodell for sistenevnte. Forbundet har i dag samarbeidsavtaler med Norsk Tipping 

A/S, Thon Hotels og Gjensidige. 

 

FORBUNDSKONTORET 

Forbundskontoret har i perioden bestått av tre fulltidsstillinger; generalsekretæren, 

utviklingskonsulenten og idrettskonsulenten.  

 

Generalsekretæren har i 2014-2015 vært medlem i norsk idretts administrative 

aktivitetsutvalg, som er et rådgivende organ for NIF og medlemsorganisasjonene innenfor 

aktivitetsområdene som omfatter barneidrett, ungdomsidrett, voksenidrett og mangfold.  
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Forbundskontoret har et godt miljø, og har hyppig kontakt med medlemslagene i det daglige 

arbeidet. 

 

MEDLEMSSKAP 

I 2014 hadde NSI 76 medlemsklubber og totalt 32.019 aktive medlemmer (14.272 kvinner og 

17.747 menn), som er en økning på ca 1500 medlemmer fra 2013. Idrettsregistreringen for 

2015 gjennomføres i april 2016. 

 

REPRESENTASJON 

De viktigste politiske representasjonsoppgavene gjennomført i 2014-2015 har vært følgende: 

 

 President og GS deltok på EUSA GA 4.-6. mars 2014 i Denizli, Tyrkia. 

 GS og Karl Olav Haaland deltok på SELL Games 16.-18. mai 2014 i Tartu, Estland. 

 President og Visepresident deltok på NIFs ledermøte 23.-25. mai 2014 i Bergen. 

 GS deltok på NHO Idretts årsmøte 4. juni 2014 i Oslo. 

 President og GS deltok på SFFs årsmøte 18. november 2014 i Oslo 

 President og GS deltok på EUSA Conference 27.-29. mars 2015 i Zagreb, Kroatia 

 President og Visepresident deltok på SFFs årsmøte 19. mai 2015 i Oslo. 

 Forbundsstyret og GS deltok på NIFs Idrettsting 5.-7. juni 2015 i Trondheim. 

 President, GS og Karl Olav Haaland deltok på FISU GA 6.-8. november 2015 i 

Lausanne, Sveits. 

 

NSI har i perioden deltatt på en rekke årsmøter, gruppeledersamlinger og liknende 

møteplasser i studentidrettslagene. GS og presidentskapet har representert forbundet ved 

arrangement i regi av Lillehammer 2016. 
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Tingsak nr. 5: Behandle det reviderte regnskap, revisors, 

styrets, kontrollkomiteens og lovutvalgets beretninger 

 

Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 

 
Forslag til vedtak:  

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

Forbundsstyret ansvarsfrihet.” 

 

Sakspapirer: 

NSIs årsregnskap for 2014 

Revisjonsberetning for 2014 

Styrets årsberetning 2014 

Kontrollkomiteens årsberetning for 2014 

 

NSIs årsregnskap for 2015 

Revisjonsberetning for 2015 

Styrets årsberetning 2015 

Kontrollkomiteens årsberetning for 2015 

Lovutvalgets beretning for perioden 2014-2015. 
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NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND
Rapport pr 31 Desember 2014

Inntekter Kostnader Resultat

Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsbudsjett

FINANSIERING

95006 Spillemidler til utstyr -65 048 0 65 048 0 0 0

95010 Post 2 Rammetilskudd -2 822 122 -2 700 000 0 0 -2 822 122 -2 700 000

95020 Post 3 Barne og Ungdomsmidler -1 318 541 -1 000 000 0 0 -1 318 541 -1 000 000

95030 Utviklingsorientert Ungdom (talentutvikling) -519 731 -545 000 0 0 -519 731 -545 000

95043 STIK - Sør-Trøndelag Fylkeskommunalt tilskudd -119 315 0 120 000 0 685 0

95050 Medlemsinntekter -31 800 -30 000 0 0 -31 800 -30 000

95070 Thon Hotels -77 333 -80 000 0 0 -77 333 -80 000

95080 Momskompensasjon -258 352 -200 000 0 0 -258 352 -200 000

95090 Renter -90 420 -70 000 0 0 -90 420 -70 000

95095 Ny samarbeidspartner 0 -50 000 0 0 0 -50 000

SUM FINANSIERING -5 302 662 -4 675 000 185 048 0 -5 117 614 -4 675 000

AKTIVITET

50010 Studentmesterskap/SC -53 694 0 493 254 375 000 439 560 375 000

50011 Reisestøtte -112 019 0 385 471 200 000 273 452 200 000

50020 Studentleker Ledermiddag/Adm. -26 396 0 114 931 110 000 88 534 110 000

50021 Studentleker TA støtte 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000

50025 Friluftsliv 0 0 25 200 10 000 25 200 10 000

50027 Sentralt påmelding- og akkrediteringsystem -17 597 0 28 420 20 000 10 823 20 000

50030 Student EM 0 0 150 185 150 000 150 185 150 000

50080 Funksjonshemmede 0 0 45 991 40 000 45 991 40 000

50110 På vei mot toppen (VM og Universiade deltakelse) -74 808 0 228 667 150 000 153 859 150 000

SUM AKTIVITET -284 514 0 1 492 118 1 075 000 1 207 604 1 075 000

KLUBBUTVIKLING OG KOMPETANSE

50100 Lederkurs for ungdom 0 0 1 943 100 000 1 943 100 000

50101 Utdanning yngre ledere 0 0 9 075 25 000 9 075 25 000

50103 Mentorprogram for kvinner 0 0 40 534 80 000 40 534 80 000

70010 Ledersamling -12 250 0 240 823 180 000 228 573 180 000

70020 Aktivitetskurs -11 250 0 163 756 150 000 152 506 150 000

70050 Lokale oppstart og utviklingsmidler 0 0 322 300 200 000 322 300 200 000

70060 Utviklingsmidler Elite 0 0 44 100 50 000 44 100 50 000

70070 Start og oppfølgingsmøter 0 0 31 567 40 000 31 567 40 000

70071 Veiledere start og oppfølging 0 0 0 25 000 0 25 000

70080 Klubb besøk 0 0 15 043 20 000 15 043 20 000

70085 Utviklingsmidler Sør - Trøndelag 0 0 0 0 0 0

70090 Konferansedeltakelse medlemslag (FISU Forum) 0 0 23 922 25 000 23 922 25 000

SUM KLUBBUTVIKLING OG KOMPETANSE -23 500 0 893 063 895 000 869 563 895 000

INFORMASJON

90230 Web 0 0 11 743 15 000 11 743 15 000

90240 Informasjonsmateriell og markedsføring 0 0 130 463 70 000 130 463 70 000

90241 NSI Jubileumsbok 0 0 6 331 140 000 6 331 140 000

SUM INFORMASJON 0 0 148 536 225 000 148 536 225 000

ORGANISASJONSUTVIKLING

90110 Styrearbeid 0 0 208 159 150 000 208 159 150 000

90115 Utvalgsarbeid 0 0 20 250 50 000 20 250 50 000

90120 Administrasjon -12 926 0 2 056 818 2 100 000 2 043 892 2 100 000

90130 Valgkomite 0 0 5 897 15 000 5 897 15 000

90140 Kontrollkomite 0 0 14 933 15 000 14 933 15 000

90150 Lovutvalg 0 0 2 227 20 000 2 227 20 000

90160 Forbundsting -6 800 0 169 274 150 000 162 474 150 000

90170 Samarbeid andre organisasjoner 0 0 19 911 20 000 19 911 20 000

90320 EUSA GA 0 0 13 367 15 000 13 367 15 000

90350 FISU konferanser 0 0 23 093 25 000 23 093 25 000

SUM ORGANISASJONSUTVIKLING -19 726 0 2 533 929 2 560 000 2 514 204 2 560 000

Totalt -5 630 402 -4 675 000 5 252 694 4 755 000 -377 708 80 000  
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NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND
Rapport pr 31 Desember 2015

Inntekter Kostnader Resultat

Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsbudsjett

FINANSIERING

95006 Spillemidler til utstyr -6 772 0 7 874 0 1 102 0

95010 Post 2 Rammetilskudd -2 891 154 -2 700 000 0 0 -2 891 154 -2 700 000

95020 Post 3 Barne og Ungdomsmidler -2 064 635 -1 000 000 0 0 -2 064 635 -1 000 000

95024 NHO - Europaarbeid 0 -15 000 0 0 0 -15 000

95030 Utviklingsorientert Ungdom (talentutvikling) -496 732 -545 000 0 0 -496 732 -545 000

95040 Tilskudd funksjonshemmede -60 000 -40 000 0 0 -60 000 -40 000

95043 STIK - Sør-Trøndelag Fylkeskommunalt tilskudd -149 416 0 0 0 -149 416 0

95050 Medlemsinntekter -36 000 -30 000 16 000 0 -20 000 -30 000

95070 Thon Hotels -77 333 -80 000 0 0 -77 333 -80 000

95080 Momskompensasjon -226 025 -200 000 0 0 -226 025 -200 000

95090 Renter -56 520 -70 000 28 0 -56 492 -70 000

95095 Ny samarbeidspartner -50 000 -50 000 0 0 -50 000 -50 000

SUM FINANSIERING -6 114 587 -4 730 000 23 902 0 -6 090 685 -4 730 000

AKTIVITET

50010 Studentmesterskap/SC -38 912 0 528 132 400 000 489 221 400 000

50011 Reisestøtte -107 006 0 395 269 200 000 288 263 200 000

50020 Studentleker Ledermiddag/Adm. -29 184 0 112 733 110 000 83 549 110 000

50021 Studentleker TA støtte 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000

50025 Friluftsliv 0 0 30 304 10 000 30 304 10 000

50026 SM-SL Evaluering -30 856 0 107 680 20 000 76 824 20 000

50027 Sentralt påmelding- og akkrediteringsystem -19 456 0 38 140 20 000 18 684 20 000

50030 Student EM 0 0 186 000 200 000 186 000 200 000

50050 Sommeruniversiade 0 0 36 923 35 000 36 923 35 000

50060 Vinteruniversiade 0 0 30 627 35 000 30 627 35 000

50080 Funksjonshemmede 0 0 11 500 40 000 11 500 40 000

50110 På vei mot toppen (VM og Universiade deltakelse)-371 713 0 619 901 250 000 248 188 250 000

SUM AKTIVITET -597 126 0 2 117 208 1 340 000 1 520 082 1 340 000

KLUBBUTVIKLING OG KOMPETANSE

50101 Utdanning yngre ledere 0 0 21 997 25 000 21 997 25 000

70010 Ledersamling -21 609 0 323 317 180 000 301 708 180 000

70020 Aktivitetskurs -12 021 0 187 132 150 000 175 110 150 000

70030 Nettverkssamling -10 000 0 218 230 160 000 208 230 160 000

70050 Lokale oppstart og utviklingsmidler 0 0 238 832 200 000 238 832 200 000

70060 Utviklingsmidler Elite 0 0 21 000 50 000 21 000 50 000

70070 Start og oppfølgingsmøter 0 0 29 060 40 000 29 060 40 000

70071 Veiledere start og oppfølging 0 0 3 212 0 3 212 0

70080 Klubb besøk 0 0 30 343 20 000 30 343 20 000

70085 Utviklingsmidler Sør-Trøndelag 0 0 150 000 0 150 000 0

95100 Mentorprogrammet for kvinner 0 0 85 909 80 000 85 909 80 000

95101 Anleggskonferanse 0 0 67 821 60 000 67 821 60 000

SUM KLUBBUTVIKLING OG KOMPETANSE -43 630 0 1 376 850 965 000 1 333 220 965 000

INFORMASJON

90230 Web 0 0 16 117 15 000 16 117 15 000

90240 Informasjonsmateriell og markedsføring 0 0 125 938 70 000 125 938 70 000

90241 NSI Jubileumsbok 0 0 9 430 0 9 430 0

SUM INFORMASJON 0 0 151 485 85 000 151 485 85 000

ORGANISASJONSUTVIKLING

90110 Styrearbeid 0 0 203 245 150 000 203 245 150 000

90115 Utvalgsarbeid 0 0 19 301 50 000 19 301 50 000

90120 Administrasjon -13 051 0 2 111 477 2 150 000 2 098 426 2 150 000

90130 Valgkomite 0 0 10 174 10 000 10 174 10 000

90140 Kontrollkomite 0 0 1 913 15 000 1 913 15 000

90150 Lovutvalg 0 0 0 20 000 0 20 000

90170 Samarbeid andre organisasjoner 0 0 7 406 20 000 7 406 20 000

90320 EUSA GA 0 0 21 979 0 21 979 0

90330 FISU GA 0 0 13 890 25 000 13 890 25 000

SUM ORGANISASJONSUTVIKLING -13 051 0 2 389 385 2 440 000 2 376 334 2 440 000

Totalt -6 768 394 -4 730 000 6 058 830 4 830 000 -709 564 100 000  
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Tingsak nr. 6: Behandle innkomne forslag 

6.1 Ny lov for Norges Studentidrettsforbund 

Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 

 

Forslag til vedtak: Forbundstinget vedtar det fremlagte forslag som ny lov for Norges 

Studentidrettsforbund. 

 

Lovutvalgets merknad: Det ble på Idrettstinget 2015 endret lovnorm for Særforbund. Dette 
betyr at NSI må tilpasse sine lover til denne. Forslaget som legges frem er forsøkt å ikke 
avvike innholdsmessig som et helhetlig dokument i forhold til gjeldene lover for NSI. Det skal 
bemerkes at det er nyanser og endringer i lovnormen som ikke kan endres. 
 
Sakspapirer: 
Forslag til ny lov for Norges Studentidrettsforbund 
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LOV FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND 
 
Lov for Norges Studentidrettsforbund, stiftet 05.12.1913, med senere endringer, senest 
vedtatt av Norges Studentidrettsforbunds forbundsting 10.03.2012, godkjent av Idrettsstyret 
29.10.2012. 
 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1  Formål 
 
(1) Særforbundets formål er å fremme studentenes idretts- og friluftsliv i Norge, og 

representere idretten internasjonalt. 
 
(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
§ 2  Organisasjon 
 
(1)  Særforbundet er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer studentidrett 

og friluftsliv, og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner. 

 
(2)  Særforbundet er medlem av NIF og Nordens Akademiske Idrettsforbund (NAIF), 

European University Sports Association (EUSA) og Fédération Internationale du Sport 
Universitaire (FISU), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov 
gjelder for særforbundet uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov. 

 
(3)  Opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, må godkjennes av 

Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye aktiviteten er forenlig med NIFs formål 
og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet fremme forslag 
om opptak av den nye idretten på Idrettstinget. 

 
§ 3  Oppgaver og myndighet  
 
(1)  Særforbundet skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det 

imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og 
internasjonal idrett stiller.  

 
(2)  Særforbundet er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med faglig 

myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med 
følgende unntak:  
a) spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener, 
b) spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere 

idrettsgrener, 
c) økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til 

hinder for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner, 
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d) internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j. 
 
(3)  Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og 

underlagt kontroll av særforbundet.  
 
§ 4 Medlemskap 
 
(1)  Alle idrettslag som organiserer [angi de(n) aktuelle idretten(e)] og er medlem av NIF, 

har rett til å bli medlemmer i forbundet. 
 
(2)  Søknad om medlemskap sendes særforbundet via idrettskretsen. Utmelding skjer på 

samme måte.  
 
(3) Et studentidrettslag kan opptas i NSI når minst 75% av medlemmene studerer ved 

norsk universitet, høgskole eller likeverdig lærested. Forbundsstyret bestemmer 
hvilke læresteder som gir grunnlag for medlemskap i NSI.  

 
§ 5  Kontingent/avgifter 
 
(1)  Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 
 
(2)  Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 

forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent eller avgift for mer enn 
ett år etter forfall, medlemskapet i særforbundet, og anbefale overfor NIF at laget 
fratas medlemskap i NIF, jf. § 10-2 (3). 

 
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

§ 6 Kjønnsfordeling  

(1)  Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting, 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.  

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 
styret innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært 
årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, 
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille 
bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som 
mangler for å oppfylle bestemmelsen. 

(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å 
innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning. 
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(5) Idrettsstyret19 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. 
Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør 
dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun 
gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.  

§ 7  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.  

(1) For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av et 
idrettslag tilsluttet særforbundet i minst én måned og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal 
oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen 
kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

(2)  En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særforbundet: 
medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.20  

(3)  Forslagsrett: 

a)  Styret i særforbundet har forslagsrett til og på særforbundstinget.  

b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til 
særforbundstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på 
særforbundstinget. 

c)  Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til 
særforbundstinget i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets 
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på 
særforbundstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

 (4)  Talerett:21 

a) Revisor har talerett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.     

b)  Representant fra NIF har talerett på særforbundstinget. 

  

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker  

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. 
i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 
ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

                                                      
19 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.  
20 De særforbund som har fått tillatelse av NIF til å opprettholde egne doms- og appellutvalg for behandling av 

straffesaker, må legge til «domsutvalg, appellutvalg» i denne bestemmelsen. De særforbund som har opprettet 

egne sanksjonsutvalg/disiplinærutvalg, må legge til «sanksjonsutvalg» evt. «disiplinærutvalg».  
21 Særforbundstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer. 
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(2)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det 
kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det 
organisasjonsledd representasjonen skjer.   

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som 
kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.  

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å 
utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som 
valgt eller oppnevnt.  

(6)  Idrettsstyret22 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det 
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.  

§ 9  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 
særforbundet  

(1)  En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en 
økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, 
utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder 
styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person 
som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for 
styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, 
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke 
gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet 
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har 
en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt 
eller oppnevnt. 

(4)  Idrettsstyret23 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det 
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

 § 10  Inhabilitet  

(1)  En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet er inhabil til å 
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

 a) når vedkommende selv er part i saken, 

                                                      
22 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement. 
23 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 92. ordinære forbundsting, Bardufosstun 11.-13. mars 2016 
  
 

72 

 b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 
linje eller i sidelinje så nær som søsken, 

 c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 
part, 

 d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til 
å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på 
om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for 
vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. 
Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 
underordnet i særforbundet.  

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil 
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 
vedkommende viker sete.  

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at 
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om 
inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen 
eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være 
vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 
Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende 
inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles 
til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille 
eller kostnad.  

(7)  I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers 
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste 
overordnete til avgjørelse.  

§ 11  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i særforbundet vedtaksføre 
når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling24 eller ved fjernmøte25. Ved skriftlig 
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer 

                                                      
24 F.eks. per epost. 
25 F.eks. møte per telefon/videokonferanse. 
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med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin 
tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere 
med hverandre.  

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

§ 12  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse  

(1)  Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.  

(2)  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt 
budsjett og regnskap.  

 
III. ØKONOMI 
 
§ 13  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
 
(1)  Særforbundet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og 

revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.26  
 
(2)  Særforbundet skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en 

kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21.   
 
(3) Bankkonti skal være knyttet til særforbundet og skal disponeres av to personer i 

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 
 
(4)  På særforbundstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter 

i resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være 
realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv 
egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når 
årsregnskapet fremlegges. For særforbund som ikke avholder ordinært 
særforbundsting hvert år, fastsetter styret årlige budsjetter innenfor rammen av 
langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter 
eller tilsvarende i perioden mellom tingene.  

 
(5) Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter 

regnskapsårets slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige 
styremedlemmer. Dersom særforbundet har generalsekretær/daglig leder, skal også 
vedkommende signere. 

(6)  Særforbundet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien 
er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for 
lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Særforbundet kan dog delta i 

                                                      
26 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 
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NIFs konsernkontoordning etter søknad fra særforbundet og beslutning fra 
Idrettsstyret.  

(7)  Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig 
omfang i forhold til særforbundets størrelse eller virksomhet, skal vedtas av 
særforbundstinget.  

 
IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  

 
§ 14  Særforbundstinget 
 
(1)  Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes annethvert år 

innen utgangen av mars i år med like årstall27. 
 
(2)  Tinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd som 

har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 
tilgjengelig på særforbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall 
skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. 
Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest fire uker før 
tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til 
særforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. 

(3)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker 
som ikke kan behandles.  

 
(4)  Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 
 
(5)  På særforbundstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser 

som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre 
saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigete representantene vedtar det 
ved godkjenning av saklisten. 

 
§ 15  Representasjon på særforbundstinget 
 
(1) På særforbundstinget møter med stemmerett: 

a) Særforbundets styre. 
b) Representanter fra studentidrettslag etter følgende skala:28  

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 på 1500 og mer             4 representanter 

                                                      
27 Det enkelte særforbund avgjør ved tingvedtak når tinget skal avholdes og tingperiodens lengde.  
28 Representasjon til særforbundsting bestemmes i særforbundets lov, dog slik at idrettslagene skal være 

representert. 
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Representanter fra hver særkrets/særutvalg etter Forbundstingets 
bestemmelser.  

 
(2)  Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller 

oppnevnt av styret etter fullmakt.  
  
(3)  Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av 

særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 
(4) Videre møter uten stemmerett:29 

a) Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller 
styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. 

b) Kontrollkomiteens medlemmer. 
c) Valgkomiteens medlemmer. 
d) Revisor. 
e) Lovutvlagets medlemmer 

 
§ 16  Ledelse av særforbundstinget 
 
Tinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent behøver å være valgt/oppnevnt 
representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 
 
 
  
§ 17  Særforbundstingets oppgaver 
 
Særforbundsstinget skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen. 
4. Behandle beretning for særforbundet. 
5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand. 
6. Behandle forslag og saker.30 
7. Fastsette kontingent og avgifter. 
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets 

regnskap. 
10. Foreta følgende valg3132 

a) President og Visepresident.33 

                                                      
29 De særforbund som har lovutvalg, må legge til et nytt pkt. e): «Lovutvalgets medlemmer». 
30 Tinget bør gi forbundsstyret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs 

regelverk og lovnorm for særforbund. 
31 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det 

er behov for. 
32 Uten tillatelse fra NIF kan ikke særforbund ha egne doms- og appellutvalg for behandling av straffesaker, se 

dog NIFs lov § 11-11 (2). Særforbundet må vurdere om det skal ha et eget disiplinær-/sanksjonsutvalg for 

behandling av saker etter egne kamp- og konkurranseregler. Dette utvalget bør velges på særforbundstinget.  
33 I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes. 
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b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer.34 
c) Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer. 
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er 

tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.  
f) Lovutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret bør35 
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg 
avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall. 

 
§ 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. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal 
anses som ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, 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 
vararepresentant. 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.  

 
§ 19  Ekstraordinært særforbundsting 
 
(1)  Ekstraordinært særforbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 
 

a) Vedtak av særforbundstinget. 
b) Vedtak av særforbundsstyret. 
c) Vedtak av Idrettsstinget eller Idrettsstyret. 

                                                      
34 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges 

til spesifikke oppgaver. 
35 Særforbundet kan velge om de øvrige styremedlemmene skal velges samlet eller ikke. For å unngå varierende 

praksis fra særforbundsting til særforbundsting, bør det presiseres i loven om de skal velges samlet eller ikke.  
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d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting 
representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter.  

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.  

(3)  Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller 
være gjort tilgjengelig på særforbundets internettside eller annen forsvarlig måte. I 
sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort 
tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på 
innkallingstidspunktet. 

(4)  Et ekstraordinært særforbundsting er vedtaksført med det antall godkjente 
representanter som møter.  

 
(5)  Et ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære særforbundstinget.  
 
(6)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. 

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære 
tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 
§ 20  Særforbundets styre 
 
(1) Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste myndighet 

mellom tingene.  
 
(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette særforbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser. 
b) Forestå særforbundets daglige administrasjon, representere dette utad og 

utøve dens faglige myndighet. 
c) Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 

samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet 
organisasjonsledd, og sørge for at særforbundet har en tilfredsstillende 
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 
økonomistyring. 

d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret 

finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
 
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer 

forlanger det. 
 
(4) Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når 

internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det 
internasjonale særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke 
stemmerett. 
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(5) I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre diskutere særforbundets 
standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker. 

 
 
§ 21  Faste komiteer 
 
(1)  Kontrollkomité   

 
a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med særforbundets økonomi. 

Kontrollkomiteen skal påse at særforbundets midler er anvendt i henhold til 
lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte 
økonomiske disposisjoner er i samsvar med særforbundets lov og 
beslutninger fattet av særforbundstinget. Kontrollkomiteen skal videre 
forsikre seg om at særforbundets interne økonomiske kontroll er 
hensiktsmessig og forsvarlig.  
 

b) Kontrollkomiteen skal påse at særforbundets regnskapsførsel er pålitelig og at 
dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for særforbundets 
drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av 
regnskapene vurdere særforbundets finansielle stilling, forvaltning og drift.  

 
c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige 

styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra 
den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den 
engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.  

 
d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi 

beretninger til særforbundstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/ 
årsregnskapene og særforbundets anliggender for øvrig, herunder budsjetter 
og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.  

 
e) For særforbund som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning til 

det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold 
den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til 
særforbundets styre og revisor.  

 
f) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som 

den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike 
arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt 
instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres 
om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor. 

 
 
(2) Valgkomité:  
 

Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra 
styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal 
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velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut 
av valgkomiteen.  

 
(3) Lovutvalg 

Lovutvalg som velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, og skal avgi uttaleser     
om innkommne lovforslag og andre fortolkningsspørsmål som forbundstyret     
forelegger den. Lovutvalget kan også selv fremme forslag og uttaleser på eget  
grunnlag. 

 
 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
 
§ 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. 
 
§ 23 Hederstegn 
 
NSIs høyeste utmerkelse — hederstegnet i gull — kan bare tildeles personer som på en 
fortjenstfull måte har arbeidet for norsk studentidrett.  Vedtak om utdelingen besluttes av 
Forbundstinget etter innstilling av Forbundsstyret, med 3/4 flertall av de avgitte 
stemmene36. 
 
 
§ 24  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker 
 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
 
§ 25  Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 
 
Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 
§ 26  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 
 

                                                      
36 Norges Studentidrettsforbunds øvrige utmerkelsestegn, følger retningslinjer definert i Statutter for 

utmerkelsestegn. 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 92. ordinære forbundsting, Bardufosstun 11.-13. mars 2016 
  
 

80 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  
 
§ 27  Bestemmelser om konkurranseforbud 
 
Idrettsstyret og styret i særforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av 
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende 
virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. 
Nektelse krever saklig grunn. 
 
§ 28 Lovendring 
 
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å 

ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret.37 
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 
(3)  I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret38 pålegge nødvendig endring for å 

unngå motstrid med NIFs regelverk.  
 
(4)  Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av særforbundet selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 
 
§ 29  Oppløsning – Sammenslutning – utmelding  
 
(1) Forslag om oppløsning av særforbundet må først behandles på ordinært 

særforbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles 
ekstraordinært særforbundsting tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må 
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 
(2) Ved oppløsning eller annet opphør av særforbundet, tilfaller særforbundets 

overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved 
utmelding eller tap av medlemskap tilfaller særforbundets eiendeler NIF eller formål 
godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse 
eiendeler.  

 
(3) Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar 
med bestemmelsene om lovendring, jf. § 26. 

 
 
 

                                                      
37 Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.  
38 Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.  
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Tingsak nr. 6: Behandle innkomne forslag 

6.2 Behandle NSIs strategi for 2016-2018 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget fastsetter den fremlagte strategien som gjeldende strategi for NSI.” 

 

 

Sakspapirer: 

Forslag til NSIs strategi 2016-2018 
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Sakspapirer tingsak nr.6.2: 

 

NORGES  
STUDENTIDRETTSFORBUND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NORSK STUDENTIDRETTS 
STRATEGIDOKUMENT 

2016-2018 
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NSIs VISJON, FORMÅL OG VERDIER 
 

Visjon:   

Vi er norsk idretts fremtid!  
 

Formål:   

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

 

Verdier:  

Norges Studentidrettsforbund skal arbeide for at alle studenter gis mulighet til å utøve 
idrett og friluftsliv ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av 
livssyn, seksuell orientering, kjønn, funksjonshemning eller etnisk opprinnelse. 
 
Vi skal være: 
 

Humørfylte  
Vi vet 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.  
 

Kunnskapsrike 
Vi bruker og deler vår kunnskap for å løfte norsk studentidrett. 
 

Engasjerende  
Vi er engasjert i oppgavene vi gjør og engasjerer de vi jobber sammen med. 
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PROGRAMERKLÆRING  
Norsk studentidrett vil:  
 

1. Styrke studentidrettslagenes rammebetingelser 
Studentidrettslagenes daglige aktivitetstilbud på studiestedene er drivkraften, og det 
viktigste arbeidet som gjøres i norsk studentidrett. Studentidrettslagenes posisjon og 
rammebetingelser på studiestedet, er den viktigste forutsetning for at studentene kan 
drive frivillig og studentstyrt idrett og friluftsliv. 
  
Fremtidsbilde: Studentidrettslagene prioriteres på sine respektive studiesteder, og anses 
som en sentral leverandør av studentvelferd, gjennom et bredt aktivitetstilbud. 
Studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene er garantister for tilstrekkelig 
kapasitet i studentidrettsanleggene ved alle landets studiesteder. 
  

2. Rekruttere flere med i norsk studentidrett 
Studentidrettslagene er viktige sosiale møteplasser som motvirker psykososiale 
utfordringer på studiestedene, og styrker studentenes trivsel og helse. 
Studentidrettslagene tilpasser sin aktivitet etter studentenes ønsker og behov, der den 
enkelte kan fortsette å drive sin idrett kombinert med sine studier, eller finne seg en helt 
ny idrett eller et friluftslivstilbud. Norges Studentidrettsforbund skal støtte lagene i 
arbeidet for å synliggjøre studentidrettslagene på studiestedet, og igangsette et 
nasjonalt løft for å rekruttere flere til studentidretten. 
  
Fremtidsbilde: Studentidrettslagene anerkjennes som mottaksapparater for studenter ved 
alle utdanningsinstitusjoner i Norge.  Studentidrettslagene leverer idrett og fysisk aktivitet 
som lar seg kombinere med studier, og er en viktig bidragsyter for studentenes trivsel, 
helse og studieprestasjoner. 
 

3. Styrke mesterskapene som nasjonale møteplasser  
Studentmesterskapene skal være studentidrettslagenes viktigste møteplasser, og de 
arenaene som binder studentidretts-Norge sammen. Det skal prioriteres å videreutvikle 
gode rammer for de tekniske arrangørene, samt sikre et rikt tilbud og øke kvaliteten på 
mesterskapene. 
 
Fremtidsbilde: Studentmesterskapene er studentidrettens fremste merkevare og er godt 
kjent i hele landet. Mesterskapene samler alle landets studentidrettslag i et bredt spekter 
av idretter.  
 

4. Utdanne fremtidens idrettsledere 

Studenter er fremtidens ledere i idretten og i samfunnet. Norges Studentidrettsforbund 
skal sikre at tillitsvalgte i studentidrettslag tilbys relevante kompetanse- og 
utdanningstilbud. Dette skal styrke deres frivillige arbeid i studentidrettslagene.  
 
Fremtidsbilde: Studentidrettslag er en arena for praktisk erfaring og tilegning av 
kunnskap. Norsk studentidrett er en leverandør av trenere og ledere som kommer norsk 
idrett til gode.  
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STRATEGI FOR 2016-2018 
I denne delen presenteres strategiene for de fire satsingsområdene i 
programerklæringen. Strategien konkretiseres gjennom handlingsplaner som 
utarbeides av forbundsstyret. Gjennomføring av strategien er et felles ansvar mellom 
medlemslagene og forbundsstyret. 

 

STYRKE STUDENTIDRETTSLAGENES RAMMEBETINGELSER  

 

Anleggsutvikling og støtteordninger 
• Kartlegge studentidrettslagenes anlegg og rammebetingelser. 
 
• Bistå studentidrettslagene i arbeidet med anlegg og rammebetingelser gjennom 
skreddersydd oppfølging. 
 
• Øke kompetansen i norsk studentidrett innenfor anleggsrealisering og 
støtteordninger. 
  
Samarbeid med utdannings-Norge 
• Videreutvikle og formalisere samarbeidet med utdanningsinstitusjonene, 
velferdsorganisasjoner og studentsamskipnadene. 
 
• Sette fokus på studentidrettsanlegg og rammebetingelser gjennom en nasjonal 
konferanse annen hvert år.  
 
• Arbeide for at studentidrettsanlegg blir et definert begrep i utdannings-Norge, og 
at det settes minimumskrav til studentidrettsanlegg på alle studiesteder. 
 
Samarbeid med norsk idrett 
• Styrke posisjonen i norsk idrett for NSI og studentidrettslagenes rolle som et 
sentralt bindeledd mellom barne- og voksenidretten. 
 
• Sette agendaen for ungdoms- og voksenidretten i norsk idrett. 
 
• Arbeide for at idrett på alle nivåer tilknyttet et studiested skal organiseres 
gjennom studentidretten. 
 
• Arbeide for at studentidrettsanlegg blir et definert begrep i norsk idrett.  
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REKRUTTERE FLERE MED I NORSK STUDENTIDRETT 

 

• Sikre at flere velger å fortsette i, eller komme tilbake til den organiserte idretten, 
ved å rekruttere flere med i studentidrettslagene, for å bidra til å redusere frafallet i 
overgangsfasen mellom barne- og voksenidretten.  

• Kartlegge og tilgjengeliggjøre erfaringer og verktøy for rekrutteringstiltak i 
studentidrettslagene. 

• Profilere og synliggjøre studentidrettslagenes bidrag og rolle på studiestedene. 

• Sikre at alle studentidrettslag tar i bruk norsk idretts fellesløsning for 
medlemsadministrasjon. 

• Studentidrettslagene skal være gode tilretteleggere for alle studenter med 
funksjonsnedsettelse, som ønsker et aktivitetstilbud ved sitt studiested.  
 

STYRKE MESTERSKAPENE SOM NASJONALE MØTEPLASSER 

 

Mesterskap 
• Øke synligheten og merkevarebygging av de nasjonale mesterskapene.  
 
• Legge til rette for økt kvalitet og utvikling av NSIs mesterskapskonsepter.  
 
• Styrke arrangørkompetansen i norsk studentidrett. 
 
• Sikre bred deltakelse og et mangfoldig aktivitetstilbud på de nasjonale 
mesterskapene. 
 
Friluftsliv 
• Legge til rette for økt friluftslivsaktivitet i norsk studentidrett. 
 
• Videreutvikle konsepter som arrangørene kan bruke som rammeverk for sine 
arrangement. 
 
Idrett for studenter med funksjonsnedsettelse 
• NSI skal i samarbeid med studentidrettslag tilby et årlig arrangement tilpasset 
studenter med funksjonsnedsettelse. 
 
Internasjonale mesterskap 
• Legge til rette for et utvidet mesterskapstilbud for medlemslagene, gjennom 
deltakelse på utvalgte europeiske mesterskap. 
• Bruke internasjonale mesterskap for å utvikle arrangørkompetanse i norsk 
studentidrett. 
• Bruke Student-VM og Universiader til å synliggjøre norsk studentidrett. 
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UTDANNE FREMTIDENS IDRETTSLEDERE  

 

• Videreutvikle og skape anerkjennelse for NSIs lederutdanning. 

• Etablere regionale møteplasser hvor studentidrettsledere kan utveksle erfaringer. 

• Arbeide for kjønnsbalanse i trener- og lederroller i norsk idrett. 

• Jobbe for politisk annerkjennelse av studentidrettens rekruttering av ungt 
lederskap til norsk idrett. 

• Styrke lokal kompetanseheving og klubbutvikling i studentidrettslagene. 

• Søke et internasjonalt mesterskap, for å skape en arena for utvikling av ungt 
lederskap. 
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Tingsak nr. 6: Behandle innkomne forslag 

6.3 Endring i Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i regi av 

Norges Studentidrettsforbund 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 

 

Forslag til vedtak: Forbundstinget vedtar det fremlagte forslag om endring i §2 i Statutter for 

mesterskap og idrettsarrangement i regi av Norges Studentidrettsforbund. 

 

Bakgrunn for saken: Forbundsstyret har sett at i idretter der det arrangeres SC, er omfanget 

av aktiviteten i studentidrettslaget gjerne betydelig mindre enn i de idretter hvor det er 

etablerte Studentmesterskap. Noen idretter trenger å etablere miljøer i flere studentidrettslag, 

og i denne prosessen kan det være hensiktsmessig at et SC kan gjennomføres, selv om lagene 

må stille med flere av sine medlemmer som er ikke-studenter. Intensjonen om at 

Studentmesterskap skal være for studenter holdes fast. Hovedtanken med forslaget er å styrke 

en ny idrett, gjennom å arrangere et SC, som kan være med å opprette store nok miljø i 

studentidrettslagene for å etablere faste Studentmesterskap i fremtiden. 

 

Gjeldene ordlyd for §2, annet ledd: 

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 Individuelle idretter med lagkonkurranse, der lag består av minimum tre 

utøvere, kan en (1) ikke-student som er medlem i laget delta. 

 

Endres til: 

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. 

Lovutvalgets bemerkninger: 

Den foreslåtte endring vil ikke være i strid med NSIs lov. 

 

Sakspapirer: 

Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i regi av Norges Studentidrettsforbund. 

 
 

 

 

 

Sakspapirer: 

Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i regi av Norges Studentidrettsforbund 

 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 92. ordinære forbundsting, Bardufosstun 11.-13. mars 2016 
  
 

90 

 
 
 
 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 92. ordinære forbundsting, Bardufosstun 11.-13. mars 2016 
  
 

91 

 
 
 
 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 92. ordinære forbundsting, Bardufosstun 11.-13. mars 2016 
  
 

92 

Tingsak nr. 6: Behandle innkomne forslag 

6.4 Endringer av statutter for utmerkelsestegn 

Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 

 

Forslag til vedtak: Forbundstinget vedtar det fremlagte forslag til nye statutter for 

utmerkelsestegn.  

 

Bakgrunn for saken: Forbundsstyret foreslår at de to utmerkelsestegn «NSIs 
fortjenestemedalje» og «NSIs bragdmedalje», kan erstattes av et nytt utmerkelsestegn; 
«NSIs sølvmerke». Forbundsstyret mener deler av kriteriene for «Bragdmedalje» er ulogisk, 
og tilpasset en idrett. Det nye forslaget er mer tilpasset NSIs medlemmer, men hvor også 
internasjonale prestasjoner kan hedres med nytt hederstegn.  
 
Forslag til nye statutter for hedersten: 
NSIs fortjenestemedalje og NSIs bragdmedalje strykes og erstattes med følgende 
utmerkelsestegn; 
 
NSIs sølvmerke 

§ 1 Norges Studentidrettsforbund sølvmerke kan tildeles personer som har arbeidet for 

studentidrettens fremgang, og/eller profilert NSI på en særskilt god måte som utøver i et 

nasjonalt eller internasjonalt mesterskap. Sølvmerket kan også tildeles personer som 

ikke er medlemmer i norske studentidrettslag. 

 

§ 2 En klubb kan søke Forbundsstyret om at et medlem tildeles sølvmerket. Søknaden 

skal begrunnes. Forbundsstyret kan også på eget initiativ foreslå tildeling av forbundets 

sølvmerke. 

 

§ 3 Norges Studentidrettsforbunds styre tildeler i fulltallig styremøte Norges 

Studentidrettsforbund sølvmerke. Tildeling krever at minst 4/5 flertall stemmer for 

vedtaket. 

 

§ 4 NSIs sølvmerke deles ut i forbindelse med Tinget eller annen passende anledning. 

 

§5 Det skal foregå en behandling av tildeling i løpet av tingperioden. Forbundsstyret 

behandler kandidater på siste styremøte før forbundstinget. 

 
 
 

 

 

Sakspapirer: 

Statutter for utmerkelsestegn 
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Statutter for utmerkelsestegn  
Vedtatt på NSIs forbundsting 10- mars 2012 
 
Hederstegn i gull (jmf. NSIs lov § 23) 

§ 1 Norges Studentidrettsforbund Hederstegn er norsk studentidretts høyeste utmerkelse 

 

§ 2 Hederstegnet kan bare tildeles personer som på særlig fortjenestefull måte har arbeidet for 

norsk studentidrett. 

 

§ 3 Et medlemslag, administrasjonen eller medlem av forbundsstyret kan foreslå overfor 

forbundsstyret at et medlem blir tildelt Hederstegn. Forslaget skal begrunnes, og må innstilles 

av Forbundsstyret. 

 

§ 4 Tinget vedtar tildeling, med minst 3/4 flertall av de avgitte stemmene. Hederstegnet deles 

ut i forbindelse med Tinget eller annen passende anledning. 

 

§ 5 Alle vedtak i Forbundsstyret vedrørende Hederstegn skal fattes i fulltallig styremøte, og 

skal være enstemmige. 

 

NSIs fortjenestemedalje 

§ 1 Norges Studentidrettsforbund Fortjenestemedalje kan tildeles personer som har 

arbeidet for studentidrettens fremgang. Fortjenestemedalje kan også tildeles personer 

som ikke er medlemmer. 

 

§ 2 En klubb kan søke Forbundsstyret om at et medlem tildeles Fortjenestemedalje. 

Søknaden skal begrunnes. Forbundsstyret kan også på eget initiativ foreslå tildeling av 

Fortjenestemedalje. 

 

§ 3 Norges Studentidrettsforbunds Styre tildeler i fulltallig styremøte Norges 

Studentidrettsforbund Fortjenestemedalje. Tildeling krever at minst 4/5 flertall stemmer 

for vedtaket. 

 

§ 4 Fortjenestemedaljen deles ut i forbindelse med Tinget eller annen passende 

anledning. 

 

NSIs bragdmedalje 

§ 1 Bragdmedaljen skal deles ut til: 

1. Utøvere som har vunnet 2 medaljer i internasjonale mesterskap 

2. Utøvere som har vunnet 1 medalje og oppnådd to sjette beste plasseringer eller 

bedre i internasjonale mesterskap 

3. Utøvere som har oppnådd 4 sjette beste plasseringer eller bedre i internasjonale 

mesterskap. 

 

§ 2 Med internasjonale mesterskap menes FISU Student-VM, Sommeruniversiade og 

Vinteruniversiade. 

 

§ 3 En klubb kan søke til Forbundsstyret om at et medlem tildeles Bragdmedaljen. Søknaden 

skal begrunnes. Forbundsstyret kan også på eget initiativ foreslå tildeling av Bragdmedaljen. 

Forbundsstyret tildeler Bragdmedaljen hvis den finner at vilkårene er oppfylt. 
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Tingsak nr. 7 Tilsette statsautorisert revisor og fastsette 
dennes honorar 
 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 

Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget ber Forbundsstyret videreføre samarbeidet med BDO og gis fullmakt til å 

godkjenne revisjonshonorar.” 

 

Sakspapirer: 

Ingen
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Tingsak nr. 8: Fastsette kontingent 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget fastsetter klubbkontingent etter antall medlemmer i klubben til følgende 

satser:” 

 

Medlemmer Kontingent 2016 Kontingent 2017 Kontingent 2018 

0 – 199  300,- 300,- 300,- 

200 – 799 600,- 600,-  600,- 

800 – 1499 1 200,- 1 200,- 1 200,- 

1500  2 400,- 2 400,- 2 400,- 

 

 

Sakspapirer: 

Ingen
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Tingsak nr. 9: Vedta budsjett for perioden 2016-2018 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 

Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget fastsetter budsjettet for 2016 – 2018 som er foreslått av Forbundsstyret.” 

 

Sakspapirer: 

Forslag til budsjett for 2016 – 2018 
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Budsjett 2016-2018

Finansiering 2 016            2 017            2 018            

95010 Post 2 Rammetilskudd -2 900 000  -2 900 000  -2 900 000  

95020 Post 3 Barne og Ungdomsmidler -2 800 000  -2 800 000  -2 800 000  

95030 Utviklingsorientert Ungdom -500 000     -500 000     -500 000     

95040 Tilskudd funksjonshemmede -100 000     -100 000     -100 000     

95050 Medlemsinntekter -30 000        -30 000        -30 000        

95070 Thon Hotels -80 000        -80 000        -80 000        

95080 Momskompensasjon -225 000     -225 000     -225 000     

95090 Renter -50 000        -50 000        -50 000        

95095 Gjensidige -50 000        -50 000        -50 000        

95043 Fylkeskommunale midler Sør-Trøndelag -150 000     -150 000     -150 000     

-6 885 000  -6 885 000  -6 885 000  

Aktivitet

50010 Studentmesterskap TA-støtte 550 000       550 000       550 000       

50011 Reisestøtte 500 000       500 000       500 000       

50020 Studentleker TA-støtte 60 000         60 000         60 000         

50021 Studentleker Adm/ledermiddag 200 000       200 000       200 000       

50025 Friluftsliv 100 000       100 000       100 000       

50027 Sentralt påmeldings- og akkrediteringssytem 20 000         20 000         20 000         

50030 Student EM (Støtte vinnere SM) 300 000       300 000       300 000       

50031 Delegasjonsledelse Student-EM 25 000         -                25 000         

50031 Deltakelse SELL Games medlemslag 20 000         20 000         20 000         

50040 Student VM (ledelse) -                -                -                

50050 Sommeruniversiade -                35 000         -                

50060 Vinteruniversiade -                35 000         -                

50065 Forprosjekt Int. arr. i Norge 10 000         -                -                

50080 Funksjonshemmede 100 000       100 000       100 000       

50110 På vei mot toppen (VM og Universiade deltakelse)100 000       250 000       100 000       

1 985 000   2 170 000   1 975 000   

Klubbutvikling og kompetanse

70010 Ledersamling 300 000       300 000       300 000       

70020 Aktivitetskurs 250 000       250 000       250 000       

70030 Nettverksamling -                250 000       -                

70050 Lokale oppstart og Utviklingsmidler 300 000       300 000       300 000       

70060 Utviklingsmidler Elite 50 000         50 000         50 000         

70070 Start og oppfølgingsmøter 40 000         40 000         40 000         

70071 Veiledere start og oppfølging 15 000         15 000         15 000         

70080 Klubb besøk 30 000         30 000         30 000         

70085 Utviklingsmidler Sør-Trøndelag 150 000       150 000       150 000       

70090 FISU Forum medlemslag 20 000         -                20 000         

50101 Utdanning Yngre ledere 25 000         25 000         25 000         

95100 Mentorprogrammet 80 000         80 000         80 000         

50026 Oppfølging SM-SL arrangører 80 000         80 000         80 000         

50027 Kompetanse Arrangører SELL Games 30 000         30 000         30 000         

95101 Anleggskonferanse -                60 000         -                

50030 Rekrutteringsprosjekt 200 000       150 000       150 000       

1 570 000   1 810 000   1 520 000   

Informasjon

90230 Web 100 000       25 000         25 000         

90240 Informasjonsmatriell og markedsføring 100 000       100 000       100 000       

90241 NSI Jubileumsbok 10 000         150 000       -                

210 000       275 000       125 000       

Organisasjontutvikling og politikk

90110 Styrearbeid 225 000       225 000       225 000       

90120 Administrasjon 2 585 000   2 700 000   2 800 000   

90130 Valgkomite 10 000         10 000         10 000         

90140 Kontrollkomite 10 000         10 000         10 000         

90150 Lovkomite 10 000         10 000         10 000         

90160 Forbundsting 250 000       -                250 000       

90170 Samarbeid andre organisasjoner 20 000         20 000         20 000         

90320 EUSA GA 25 000         25 000         25 000         

90330 FISU GA -                25 000         -                

90350 FISU Forum 20 000         -                20 000         

3 155 000   3 025 000   3 370 000   

Resultat 35 000         395 000       105 000        
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Tingsak nr. 10: Valg 

  
Forslagsstiller: Valgkomiteen i NSI 
Innstilling til ny valgkomite: forbundsstyret 
 
Forslag til vedtak:  

Forslag til Kontrollkomite og Lovutvalg blir offentliggjort etter utsending av tingpapirer. 

 

Sakspapirer: 

Valget foregår på den måten som står beskrevet i NSIs lov § 17: 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 
til stemmetall. 
 

For kandidater til tillitsverv gjelder NSIs lov § 6 (kjønnsfordeling): 
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg 
mv. i særforbundet skal det velges personer fra begge kjønn. 
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges 
eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre 
skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen 
av kjønnsfordelingen.  
(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 
dispensasjon fra denne bestemmelsen.   
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av 
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.39  
 

Valg skjer etter bestemmelsene i NSIs lov § 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 en stemme. 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, 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 vararepresentant. 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 

                                                      
39 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 
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kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9. 
 

Sakspapirer tingsak nr.10: 

Følgende tillitsrepresentanter skal velges: 

a) Forbundsstyret 
 

Tillitsvalgt Forslag fra Valgkomiteen Andre forslag 

Leder Håvard Lauvålien, NHHI   

Nestleder Beate Norheim, NTNUI   

Medlem Nora S. Vangsnes, NIHI   

Medlem Jørgen Sollund, TSI   

Medlem Jens Sveen Frogner, NTNUI   

Medlem Marianne Kolbeinsvik, KSI   

Medlem Jørgen Jøsok Mathisen, NHHI   

Varamedlem Mikael Johnsen, UiSI   

 
b) Kontrolkomité: 

 

Tillitsvalgt Forslag fra Valgkomiteen Andre forslag 

Leder Karl Olav Haaland, UISI   

Nestleder Trine Ludvigsen Rygg, Studentspretten   

Medlem Even Skauge Antonsen, LSI   

Varamedlem Vilde Skram, OSI   

Varamedlem Adrian Sjøholt, NTNUI   

 
c) Lovkomité: 

Tillitsvalgt Forslag fra Valgkomiteen Andre forslag 

Leder Morten Engeset-Nordanger   

Nestleder Torbjørn Houge, NTNUI   

Medlem Dina Mølmen, Studentspretten   

Varamedlem Heidi Gommerud, Studentspretten   

 
d) Valgkomité: 

 

Tillitsvalgt Forslag fra forbundsstyret Andre forslag 

Leder Haakon Utby, NTNUI   

Nestleder Louise K. Backe, TSI   

Medlem Hilje Stormo, TSI   

Varamedlem Yngvild L. Sudmann, UiSI   
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Tingsak nr. 11: Bestemme sted for NSIs Forbundsting 2018 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til å fastsette sted for neste Forbundsting i 

2018.” 

 

Sakspapirer: 

Ingen 
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Egne notater: 
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Egne notater: 
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