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Forslag til saksliste (vedtas i tingsak nr. 4) 

Det vises til tidligere utsendt innkalling til Norges studentidrettsforbunds 

forbundsting som avholdes 26.- 27. mars på Thon Hotel Linne Oslo.  
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Tingsak nr. 1: Godkjenne de fremmøtte representantene 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak: 

«Forbundstinget godkjenner de fremmøtte representantene» 

Endelig liste over delegater presenteres på tinget. 

Sakspapirer:  

- Status for studentidrettslagenes representasjon (samordnet rapportering pr.
31.12.20)

- Vedlegg 1: NSIs lov oppdatert pr. 1.1 2022
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Status for studentidrettslagenes representasjon: 

Ut fra medlemstallene som er registrert for NSIs medlemslag (Samordnet 
rapportering pr. 31.12.20), har medlemslagene rett til følgende antall 
tingrepresentanter: 

Representasjon på forbundstinget reguleres av §15 i NSIs lov: 

• For medlemstall t.o.m. 199: 1 representant
• For medlemstall fra 200-799: 2 representanter
• For medlemstall fra 800-1499: 3 representanter
• For medlemstall over 1500: 4 representanter

Oversikt over delegater per studentidrettslag: 

Studentidrettslag Delegater 

Bergen Studentidrettslag 4 

Norges Handelshøyskoles Idrettsforening 4 

NTNUI 4 

Oslostudentenes Idrettsklubb 4 

Tromsøstudentenes Idrettslag 4 

BI Athletics 3 

BISI Bergen 3 

Kristiansand Studentidrettslag 3 

Bergen Teknikersamfund Idrettslag 2 

BISI Trondheim 2 

Foreningen Blindern Studenterhjem 2 

Grimstad Studentidrettslag 2 

Janus Idrettsforening 2 

Juristforeningen Studentidrettslag 2 

Krigsskolen Idrettslag 2 

Legestudentenes Idrettsklubb 2 

Lillehammerstudentenes Idrettslag 2 

NMBUI 2 

Norges Idrettshøgskoles Idrettslag 2 

Norske Studenters Roklub 2 

NTNUI Ålesund 2 

OsloMet IL 2 

Politihøgskolens Idrettslag 2 

Studentspretten Sogndal 2 

Universitetet I Stavangers Idrettslag 2 

Volda Studentidrettslag 2 

https://www.studentidrett.no/_files/ugd/d6144a_4f516ecd20f040bebbae715e74d7fb7f.pdf
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Akademisk Skytterlag 1 

Bergen Medisinske Roklubb 1 

Bergenmedisinernes Idrettslag 1 

Bergenstudentenes Allianseidrettslag Volleyball 1 

Bodøstudentenes Idrettslag 1 

Chemie Fk 1 

DMMHI 1 

Drammen Studentidrettslag 1 

Elverum Studentidrett 1 

Energi Fk 1 

Fredrikstad Studentsamfunn Idrettslag 1 

Gøy HK 1 

Handelshøyskolen Sportsklubb Trondheim 1 

Haugesund Studentidrettslag 1 

Jusstudentenes Idrettsklubb 1 

Levangerstudentenes Idrettslag 1 

Luftkrigsskolen IL 1 

Marin fotballklubb Tyholt 1 

Molde Studentenes Idrettslag 1 

Narvik Studentersamfunn 1 

NHH Crew 1 

NTNUI Gjøvik 1 

Omega Fotballklubb 1 

Oslomet Lacrosse 1 

Petroleum Fotballklubb Trondheim 1 

Realkameratene Fk Trondheim 1 

Renastudentenes Idrettslag 1 

SALT IF 1 

Samfunnet I Ringerike 1 

SHK Studentidrettslag 1 

Sjøspretten 1 

Steindølene FK 1 

Steinkjerstudentenes Idrettslag 1 

Trimius Idrettslag 1 

UIA Lacrosse 1 

Universitetets Karateklubb 1 

USN I.L Bø Studentidrettslag 1 

Valkyrien Idrettslag 1 

Vestfold Studentidrettslag 1 
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Tingsak nr. 2: Valg av dirigenter 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak: 

«Forbundstinget velger Nini Lande og Kjetil Moberget som dirigenter» 

Sakspapirer: 

- Vedlegg 1: NSIs lov
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Tingsak nr. 3: Velge to protokollførere, to representanter til å 

underskrive protokollen og redaksjonskomite 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak: 

«Forbundstinget velger Sofus Rasmussen og Lisell Donatello Bang som 

protokollførere» 

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

«Forbundstinget velger Marte Bjørneng (leder i NSIs lovutvalg), Guro Røen 

(generalsekretær) og en representant fra forbundsstyret samt forslagsstiller til 

redaksjonskomite» 

Forbundsstyrets merknad: De øvrige navnene vil bli foreslått på tinget 

Sakspapirer:  

- Vedlegg: 1 NSIs lov
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Tingsak nr. 4: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak: 

«Forbundstinget godkjenner innkallingen» 

«Forbundstinget vedtar den foreslåtte sakslisten» 

«Forbundstinget vedtar den foreslåtte forretningsorden» 

Sakspapirer: 

- Forslag til saksliste
- Forslag til forretningsorden
- Vedlegg 1: NSIs lov
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Forslag til saksliste  

Tingsak nr. 1 Godkjenne de fremmøtte representantene 

Tingsak nr. 2 Velge to dirigenter 

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

protokollen og redaksjonskomite  

Tingsak nr. 4 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

Tingsak nr. 5 Behandle NSIs forbundsrapport for 2020 og 2021  

Tingsak nr. 6 Behandle lovutvalgets beretning 

Tingsak nr. 7 Behandle reviderte årsregnskap, forbundsstyrets økonomiske 

beretning, revisors beretning og kontrollkomiteens beretning 

Tingsak nr. 8 Vedta endringer i NSIs lov (a) 

Tingsak nr. 9 Vedta resolusjon om studentidrettens rolle på campus 

Tingsak nr. 10 Behandle innkomne forslag (a, b, c, d og e) 

Tingsak nr. 11 Fastsette kontingent 

Tingsak nr. 12 Behandle NSIs langtidsplan og langtidsbudsjett 

Tingsak nr. 13 Engasjere revisor til å revidere NSIs regnskap 

Tingsak nr. 14 Foreta valg 

Tingsak nr. 15 Fastsette sted for Forbundstinget 2024 
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Forslag til forretningsorden 

1.  Gjennomføring av tinget  

1.1  Tinget ledes av de(n) valgte dirigenten(e), og skal gjennomføres i samsvar med NSIs 

og NIFs lov og denne forretningsorden.  

 

2.  Taletid  

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

presentere forslaget. Etter forslaget åpnes det for oppklarende spørsmål. 

2.2  For etterfølgende innlegg, er taletiden per person: fire minutter for første innlegg, 

tre minutter for andre innlegg og to minutter for tredje innlegg. Ingen gis rett til 

ordet mer enn tre ganger i samme sak.  

2.3  Dirigenten(e) kan foreslå endring av taletiden, sette strek for inntegnede talere og 

foreslå at tinget gir talerett til personer som i utgangspunktet ikke har talerett. 

2.4  Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid. 

Ordet «Til forretningsorden» er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigenten(es) 

måte å lede møtet eller voteringen på. 

 

3.  Behandling av forslag på tinget  

3.1  Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene skal skje 

elektronisk gjennom GoPlenum.  

3.2  Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Forslag til justeringer i 

langtidsbudsjett skal inkludere både en utgiftsside og en inntektsside. Forslag til 

økning i kostnader på budsjettet skal følges av inndekning. 

3.3  Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som kommer frem av saklisten 

trekkes uten at tinget aksepterer dette.  

 

4.  Stemmegivning  

4.1  Stemmegivning gjennomføres i GoPlenum. 

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

4.3  Ved avstemminger følges NIFs lov: 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 95. ordinære forbundsting 
 

Si
de

10
 

- Ved endring i forbundets lov: 2/3 stemmeflertall 

- Øvrige vedtak: Alminnelig flertall 

- Ved valg: Alminnelig flertall 

 

Krav om flertall vurderes ut fra antall avgitte stemmer. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som 

inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene 

anses som ikke avgitt. 

 

5.  Protokoll  

5.1  Det føres protokoll over tingets forhandlinger. Protokollen føres av de tinget har 

valgt til å føre protokoll.  

5.2  I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er 

fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, 

og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot.  

5.3  Protokollen skal publiseres på NSIs nettside så snart den er godkjent. 
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Tingsak nr. 5: Behandle NSIs forbundsrapport for 2020 og 2021 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  

 

«Forbundstinget godkjenner den fremlagte forbundsrapporten for 2020 og 

2021» 

 

 

Sakspapirer:  

- Vedlegg 2: NSIs forbundsrapport 2020-2022 
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Tingsak nr. 6: Behandle lovutvalgets beretning 

FORSLAGSSTILLER: NSIs Lovutvalg 

Forslag til vedtak:  

 

«Forbundstinget godkjenner den fremlagte beretningen» 

 

Lovutvalgets beretning 2020-2022 
Sammensetning:  

• Leder: Marte Bjørneng 

• Medlem: Oskar Hope-Paulsrud 

• Medlem: Erlend Risvand Mo  

• Varamedlem: Frida Eilertsen 

Representasjon i perioden  

Representanter fra lovutvalget deltok på NSIs ledersamling 23.-25. oktober 2020 og NSIs 

ledersamling 29.-31. oktober 2021. Lovutvalgets leder deltok i tillegg i Mentorprogrammet 

for unge ledere (2020-2021).  

Lovutvalgets arbeid i perioden 

Lovutvalget er et kontaktledd og sparringspartner for forbundsstyret, administrasjonen og 

idrettslag ved lovspørsmål. Lovutvalget har arbeidet etter instruks for lovutvalget, fastsatt 

av Forbundsstyret 5. februar 2022.  

Lovutvalget har diskutert og/eller arbeidet med følgende saker i perioden: 

• Oppdatering av NSIs lov etter Forbundstinget 2020, Idrettstinget 2021 og etter 

vedtakelsen av ny lovnorm for særforbund 

• Gjennomgang av mesterskapsbestemmelsene og tilbakemelding til 

administrasjonen om forslag til videre prosess  

• Om klubber må være selveiende 

• Styrets stemmerett på ting/årsmøte 

• Bøteleggelse av undergruppe i idrettslag 

• Passivt samtykke til bilder under arrangementer 

• Forbundsstyrets medlemmers uavhengighet til sine respektive klubber   

• Lovendringsforslag til Forbundstinget 2022 

• Vedtaksforslaget om opprettelse av nasjonal styringsgruppe for aktivCampus 
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Tingsak nr. 7: Behandle revidert årsregnskap 2020 og 2021, 

forbundsstyrets økonomiske beretning, revisors beretning og 

kontrollkomiteens beretning 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  

 

«Forbundstinget godkjenner de reviderte regnskap og fremlagte beretninger» 
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Tingsak nr. 8: Behandle endringer i NSIs lov 

8 a) Lovendringsforslag § 13 Særforbundstingets oppgaver pkt. 14 

Kontrollutvalg 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  

«Forbundstinget godkjenner lovendringsforslaget i § 13 om Særforbundstingets 

oppgaver og endringen vil være gjeldende fra vedtakelsen» 

 

 

Eksisterende ordlyd: Ny ordlyd: 

 

§ 13 Særforbundstingets oppgaver  

(...)  

 (14) Foreta følgende valg: 

 

b. Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og 

to varamedlemmer  

 

(...) 

 

§ 13 Særforbundstingets oppgaver  

(...)  

(14) Foreta følgende valg: 

 

b. Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og 

ett varamedlem 

 

(...) 

 

Sakspapirer:  

- Vedlegg: 1 NSIs lov 
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Begrunnelse for forslaget 

I NSIs lov skal særforbundstinget velge et kontrollutvalg bestående av leder, to 

medlemmer og to varamedlemmer. I de to øvrige tingvalgte utvalg og komiteer (lovutvalg 

og valgkomité) skal det velges leder, to medlemmer og ett varamedlem (NSIs lov §13 pkt. 

14 d. og e.).  

 

I NIFs lov står følgende om kontrollutvalgets sammensetning: 

§ 2-12. Kontrollutvalg (link) 

(1) Alle organisasjonsledd skal velge et kontrollutvalg med leder og minst ett medlem. 

 

Det vil si at foreslåtte endring vil være innenfor minstekravet regulert i NIFs lov, og 

samtidig sikre lik sammensetning som forbundets øvrige tingvalgte utvalg/komite, noe 

som virker mer formålstjenlig enn dagens forskjell mellom utvalgene/komite.  

 

Lovutvalgets uttalelse 

Forslaget gir ingen lovtekniske utfordringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-12
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Tingsak nr. 9: Vedta resolusjon om studentidrettens rolle på campus 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret  

Forslag til vedtak:  

 

«Forbundstinget vedtar fremlagte resolusjon» 

 

 

Sakspapirer: 

- Resolusjon om studentidrettens rolle på campus 

 

Resolusjon om studentidrettens rolle på campus 

Perioden 2020-2022 har vært svært krevende for studentene. Mange trøster seg med å si 

at i koronanedstengningen er vi alle i samme båt. Dette er ikke tilfelle (Rådet for psykisk 

helse, 2020). En av de gruppene som kanskje har lidd mest av tiltakene som har blitt 

innført, er studentene. Avlyst russetid, reduserte og avlyste fadderuker, digital 

undervisning og forbud mot breddeidrett for de over 20 år for å nevne noe. De som startet 

sitt studieløp høsten 2020 har tilbrakt to av sine tre år av studieløpet alene på hybelen. Det 

har vært lite å glede seg over, og dette har ført til større grad av ensomhet og helseplager 

(Universitetsavisa, 2020).  

Allerede før covid-19 var studentene blant de gruppene med høyest score på ensomhet og 

lav livskvalitet. I 2020 var en av tre studenter ensomme, og pandemien har forverret 

studenters situasjon på flere måter (SiT, 2020; Røde Kors, 2020; SHoT, 2021; 

Studiebarometeret, 2021). I februar 2021 viste Studiebarometeret at halvparten av 

studentene har følt seg mer ensomme etter 12. mars 2020, og hele 77% svarer at de savnet 

det sosiale miljøet. Nå i februar 2022 slås det alarm om hvor krevende situasjonen fortsatt 

er (NRK, 2022). Selv om pandemien går mot en slutt, er det nå jobben begynner med å 

bygge opp det mange har mistet gjennom en svært vanskelig periode i livet. 

Studentidrettslaget er det sosiale miljøet der alle aksepteres uansett ferdighetsnivå og 

bakgrunn. Det er det lokale studentidrettslaget som på dugnad tilrettelegger for trening, 

aktiviteter og de sosiale møteplassene som nå er viktigere enn på lenge. Personlig utvikling, 

tilhørighet, livslange vennskap og et nettverk av de sjeldne – et supplement til studietiden 
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som er helt unikt i sin form. Studentidretten er resepten mot ensomhet og har en 

avgjørende rolle på campus for den enkelte students fysiske og mentale helse. 

Betydningen av fysisk aktivitet på vår fysiske og psykiske helse er vel dokumentert, og 

studenter som trener regelmessig rapporter bedre psykisk og fysisk helse. I tillegg til at 

den fysiske aktiviteten bedrer akademiske prestasjoner (Helsenorge; Cappelen m.fl., 2017) 

viser flere studier som en positiv sammenheng mellom deltakelse i frivillig arbeid og 

egenopplevd helse og livskvalitet (Fladmoe og Folkestad, 2016). Sammenlignet med 

personer som ikke deltar i frivillig arbeid, rapporterer stort sett frivillige at de har bedre 

allmennhelse, færre psykiske helseplager og mer velvære. Her kan studentidrettslagene 

utgjøre en reell forskjell. 

For at studentidrettslagene skal kunne realisere sin rolle som resept mot ensomhet, er de 

avhengige av at tilgang på anlegg og aktivitetsflater imøtekommer det reelle behovet på 

campus. Totalt sier studentidretten nei til over 5000 studenter hvert semester på grunn av 

plassmangel og sprengt kapasitet. Dette er en utfordring som må løses på campus 

gjennom godt samarbeid med utdanningsinstitusjoner og samskipnader. Norges 

studentidrettsforbunds visjon er «Vi skaper fremtidens idrett» - da trenger vi idrettsanlegg 

som møter fremtidens behov, både i utforming og mengde. 

Norges studentidrettsforbund ser på gode lokale samarbeidsmodeller som virkemiddel til å 

oppnå følgende overordnede mål: 

Eksisterende anlegg Nye anlegg 

Utnytte allerede eksisterende arealer, flater og 

campusutforming til det maksimale potensialet 

for at flest mulig studenter skal kunne delta i 

det organiserte idrettstilbudet i regi 

studentidrettslaget 

Utvikle fremtidige idretts- og aktivitetsflater 

basert på det reelle behovet til studentene på 

campus 

For å sikre at dette ivaretas lokalt er det avgjørende at utdanningsinstitusjon, samskipnad 

og studentidrettslaget kommuniserer godt og inkluderes i hverandres fremtidige planer, 

både på kort og lang sikt. Samarbeidet bør det fokuseres på synergieffektene og 

arbeidsfordelingen mellom aktørene på campus for å gi studentene best mulig idrettslige 

tilbud på campus. 

Studentidretten er en viktig og betydningsfull bidragsyter til god studenthelse, trivsel i 

studiehverdagen og som en del av det totale velferdstilbudet for studenter. 

Norsk studentidrett mener derfor at: 
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• Anlegg på campus skal reflektere studentenes ønske om å drive organisert aktivitet 

både i mengde og i art 

• Studentidrettslagene skal inkluderes og involveres i arbeid som påvirker idrett- og 

aktivitetsareal på campus 

• Idrettsareal skal være forbeholdt idrettsformål. I de tilfeller det ikke er mulig skal 

redusert tilgjengelighet erstattes med tilsvarende anleggstid 

• Studentidrettslag, samskipnader og utdanningsinstitusjoner skal etterstrebe å 

utarbeide gode, lokale samarbeidsmodeller til det beste for studentmassen 

• Utdanningsinstitusjoner og samskipnader skal kartlegge om de har andre lokaler 

enn tradisjonelle idrettsanlegg som kan benyttes til studentidrettslige formål for økt 

anleggstilgang 

• Kunnskapsdepartementet skal styrke rammene til utdanningsinstitusjonene for å 

sikre at det utvikles flere fristasjon-arealer til samskipnadene som tilbys den 

organiserte studentidretten 
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Tingsak nr. 10: Behandle innkomne forslag 

10 a) Hederstegn i gull 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  

 

«Forbundstinget vedtar å tildele «navn» NSIs høyeste utmerkelse hederstegnet i 

gull» 

 

 

Begrunnelse for forslaget 

 

Kandidat og begrunnelse for tildelingen av gullmerke vil bli presentert på forbundstinget. 
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Tingsak nr. 10: Behandle innkomne forslag 

10 b) Opprettelse av en nasjonal styringsgruppe for aktivCampus  

FORSLAGSSTILLER: NTNUI 

Forslag til vedtak:  

«Forbundstinget oppretter en nasjonal styringsgruppe for aktivCampus. 

Styringsgruppa skal forankre visjon og strategi blant arrangørklubbene for det 

nasjonale prosjektet. aktivCampus skal gi rom for lokalt eierskap, samtidig som 

skal styrke en felles tilhørighet til prosjektet. Styringsgruppa skal arbeide med 

videreutvikling av prosjektet og støtte opp under etablering av aktivCampus på 

nye studiesteder. Styringsgruppa har mandat til å videreutvikle prosjektet 

uavhengig av tidligere vedtak gjort vedrørende aktivCampus som nasjonalt 

prosjekt. 

Den nasjonale styringsgruppen skal bestå av: 

• 1 medlem fra forbundsstyret 

• 1 medlem fra Samskipnadsrådet 

• 1 medlem fra Universitets- og høgskolerådet 

• 1 medlem fra hver av de lokale prosjektgruppene som har/skal arrangere 

aktivCampus* 

 

*Med lokale prosjektgrupper menes de frivillige som skal arrangere aktivCampus på 

deres studiested. Her vil det være lokale tilpasninger for hvordan man ønsker å arrangere 

på sitt studiested, enten det er som et samarbeid mellom alle studentidrettslagene som 

har tilhørighet til byen, eller at man kun fokuserer på sitt eget campus, eller andre 

løsninger. Her må det være opp til studentidrettslagene som ønsker å arrangere 

aktivCampus å lage lokale prosjektgrupper som når godt ut til studentmassen de vil 

treffe og som oppnår de lokale målene» 
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Begrunnelse for forslaget 

aktivCampus er et viktig prosjekt som viser grunnelementene i det vi arbeider for i 

studentidretten, en aktiv studiehverdag. aktivCampus skal, sammen med Studentlekene, 

være flaggskip for studentidretten og Norges Studentidrettsforbund. Det er et viktig 

prosjekt som kan skape store ringvirkninger i studentidrettslagene og for studentene hva 

gjelder aktivitet, samarbeid på tvers av klubber, rekruttering, og påvirkning av studentenes 

fysiske og psykiske helse. 

Grunnen til at NTNUI ønsker å ta denne saken opp på forbundstinget er at vi ønsker en 

diskusjon der alle studentidrettslagene har mulighet til å delta. Gjennom å ta en slik 

avgjørelse på forbundstinget, vil man forankre aktivCampus i forbundet og 

studentidrettslagene gjennom en demokratisk beslutning, der alle har mulighet til å 

komme med innspill og bli hørt. 

Fra erfaring ble det under prosjektperioden for aktivCampus 2020-2022 opprettet én 

styringsgruppe og én prosjektgruppe som skulle være med å utvikle konseptet for 

aktivCampus nasjonalt. I den versjonen av prosjektet var det styringsgruppa, med kun èn 

fra ett studentidrettslag, som hadde beslutningsmandat, mens prosjektgruppen som har 

inneholdt medlemmer fra hver arrangørby for aktivCampus i 2021, har manglet et mandat 

til å vedta beslutninger som påvirker deres by. Dette har vært kritisk for idrettsslagenes 

eierskap og derfor aktivCampus sin forankring i studentidrettslagene. For demokratisk 

forankring og eierskap til konseptet er det viktig at medlemmer fra prosjektgruppene lokalt 

har mandat til å forme prosjektet. 

Ved å opprette en nasjonal styringsgruppe bestående av ett medlem fra Forbundsstyret, 

ett fra Samskipnadsrådet, ett fra Universitets- og høgskolerådet og ett medlem av fra hver 

lokale prosjektgruppesom skal arrangere aktivCampus i får vi en sammensetning 

bestående av viktige medlemmer for prosjektet. Forbundsstyret har et ansvar for 

prosjektet gjennom Studentidretten skal! 2020-2022, og sitter på mye kunnskap hva 

gjelder prosjektets opprinnelse og hva som er viktig for hele studentidretten. 

Samskipnadsrådet og Universitets og høgskolerådet er viktige samarbeidspartnere inn i 

prosjektet da de sitter på kunnskap om samarbeid mellom studentidrettslag, samskipnader 

og studiested i hele Norge. Lokale prosjektgrupper som har eller skal arrangere 

aktivCampus består av idrettslag som både har arrangert aktivCampus tidligere, og 

dermed sitter på mye erfaring knyttet til prosjektet, samt idrettslag som skal starte opp 

med aktivCampus hos seg, og de sitter på en innsikt i hvordan det er å starte med 

prosjektet som ny klubb. Vi mener dermed sammensetningen er god og bred der man også 

får et flertall av medlemmer fra de lokale prosjektgruppene som har innsikt i hva som er 

viktig i deres egne klubber. Styringsgruppen vil legge til rette for gode synergier for 

samarbeid på tvers av studentidrettsklubber i Norge, og skape en unik dialog for 

erfaringsoverføring og medvirkning. 
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Bakgrunn 

Det er allmenn kjent at regelmessig fysisk aktivitet fører til bedre fysisk og psykisk helse. I 

2018 ble det i Trondheim gjennomført et prosjekt kalt “Treningsløftet”. Her skulle man føre 

opp så mange treningsøkter man hadde gjennomført på en uke. Man så at dette virket 

skremmende for mange og det ble bestemt at prosjektet skulle få en enda mer lavterskel 

profil for å få med flest mulig. I 2019 ble dermed prosjektet aktivCampus opprettet av 

NTNUI i samarbeid med NTNU og Velferdstinget. aktivCampus handler om å tenke nytt om 

fysisk aktivitet for å senke terskelen for å være aktiv og sunn som student. 

Arrangementene tilknyttet aktivCampus skal være lavterskel, fylt med glede for at man kan 

bygge relasjoner, få bedre helse og større kjennskap til mulighetene ved å være fysisk aktiv 

på egenhånd og gjennom studentidrettslaget i egen studiehverdag. I 2019 ble det arrangert 

en uke fylt med aktivitet og oppslutningen var stor. Året etter ble aktivCampus en 

kjempesuksess til tross for at smittevernstiltak var i full effekt. Her begynte vi å se hvor 

stort og viktig aktivCampus har blitt for studentene! I 2020 ble også aktivCampus mer enn 

en aktivitetsuke for NTNUI da mantraet om en aktiv campus ble brukt i all strategi og 

politisk arbeid i klubben. aktivCampus ble også arrangert av NTNUI Gjøvik i 2020. På 

forbundstinget våren 2020, ble Studentidretten skal! vedtatt med mål om å “Etablere 

aktivCampus som et nasjonalt konsept gjennom fem pilotprosjekter ila tingperioden”. 

Gjennomføring av nasjonalt prosjekt 

Gjennom våren 2020 ble det laget prosjektbeskrivelse og Atle Rolstadaas ble ansatt som 

prosjektleder.  

 

Det ble satt ned en styringsgruppe og prosjektgruppe. Styringsgruppa besto av to 

medlemmer fra forbundsstyret (inkl. leder), en representant fra studentidrettslag, en 

representant for samskipnaden og en representant for studiested. Prosjektgruppa besto av 

minst ett medlem fra hver lokale prosjektgruppe som arrangerte aktivCampus som var del 

av pilotprosjektet. I denne prosjektmodellen var det styringsgruppa som hadde 

beslutningsmandat, mens prosjektgruppa ble brukt som en arbeidsgruppe. I 2021 ble det 

gjennomført aktivCampus på de fem studiestedene som var med på pilotprosjektet, i 

tillegg til at NTNUI Gjøvik arrangerte aktivCampus på sitt studiested. 
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Lovutvalgets uttalelse 

Et vedtak i tråd med forslaget vil være i strid med en rekke bestemmelser i NIFs 

lov, lovnorm for særforbund og NSIs lov, og vil ikke kunne vedtas slik foreslått.   

Tingutnevnte utvalg:  

Tinget har i utgangspunktet anledning til å oppnevne utvalg som skal eksistere i parallell 

med forbundsstyret, og være uavhengig av deres kontroll. Et slik utvalgt vil svare direkte til 

tinget. Eksempler på slike utvalg er NIFs disiplinærutvalg eller vårt eget lovutvalg. 

Utnevnelse av utvalget og deres arbeid vil være underlagt NIFs lov. Et slikt permanent 

utvalg, som begrenser forbundsstyrets myndighet på enkelte saksområder, som kan 

forplikte klubben og treffe beslutninger som ikke kan overprøves av forbundsstyret, vil 

imidlertid måtte tas inn i NSIs lov som et eget tingvalgt organ, og dermed eventuelt 

besluttes opprettet med 2/3 flertall. Forslaget ble imidlertid ikke fremmet som et 

lovendringsvedtak, og det er ikke anledning til å fremme slike forslag etter at fristen er 

utløpt.   

Styringsgruppenes medlemmer:   

Videre bemerkes det at NIFs lov vil gjelde for medlemmene av utvalget, herunder reglene 

om valgbarhet i NIFs lov § 2-6 og kjønnsfordeling, jf. NIFs lov § 2-4. Tillitsverv i 

idrettsbevegelsen er personlige, og medlemmene av utvalget skal velges til sine 

tillitsposisjoner samlet og av tinget og ikke av andre organisasjoner.   

 

Forbundsstyrets uttalelse 

Som lovutvalget viser til er det flere utfordringer ved forslaget til NTNUI. Lovutvalget har 

også hatt et eget møte med juridisk avdeling i Norges Idrettsforbund (NIF), hvor deres 

tilbakemelding er i tråd med lovutvalgets uttalelse. En annen utfordring med forslaget er at 

det på flere steder i saksgrunnlaget foreligger informasjon som ikke samsvarer med de 

tilbakemeldinger og innspill vi har fått fra de deltakende studentidrettslagene i prosjektets 

sluttrapport.  

Arbeidet med aktivCampus som et nasjonalt konsept ble i forrige tingperiode organisert 

som et prosjekt – her med en egen prosjekt- og styringsgruppe. Basert på dagens 

utgangspunkt for videre arbeid med konseptet, samt de tilbakemeldinger som har kommet 

fra både prosjektgruppen og prosjektleder, er det ikke hensiktsmessig å legge opp til en 

prosjektorganisering videre. Blant annet har prosjektgruppen gitt et innspill på at det er 

ønskelig å gå bort fra å ha et arbeidsutvalg, og heller opprette arenaer for sparring og 

informasjonsutveksling på tvers av studentidrettslagene.  
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Som det kommer frem i høringsutkastet til Studentidretten skal 2022-2024 ønsker 

Forbundsstyret å styrke arbeidet med aktivCampus i neste tingperiode. Innspill og 

tilbakemeldinger fra prosjektgruppen, samt alle erfaringer vi har gjort oss i pilotprosjektet, 

vil tas med inn i det videre arbeidet. Forbundsstyret fremmer en egen sak til 

Forbundstinget med hensikt om å sikre dette (se tingsak 10b). Å sikre god involvering fra 

deltakende studentidrettslag vil bli ivaretatt, hvor vi sammen skal være aktive bidragsytere 

for helsefremmende campus. 

Forbundsstyrets innstilling:  

«Forbundstinget støtter ikke forslaget til NTNUI» 
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Tingsak nr. 10: Behandle innkomne forslag 

10 c) Overordnede rammer for aktivCampus 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret

Forbundstinget vedtar følgende overordnede rammer for aktivCampus: 

(1) aktivCampus er et nasjonalt konsept med ambisjon om å skape en aktiv,

helsefremmende og meningsfull studiehverdag gjennom sosiale felleskap

og fysisk aktivitet. Aktivitetene som tilbys gjennom aktivCampus er

rusfrie og skal være åpne for alle.

(2) Konseptet aktivCampus reguleres gjennom en konseptbeskrivelse

vedtatt av Forbundsstyret, og deltakende studentidrettslag forplikter seg

å forholde seg til denne. Beskrivelsen danner et overordnet rammeverk

som ivaretar konseptet, og for å sikre en best mulig måloppnåelse vil det

være viktig å gjøre lokale tilpasninger når det kommer til innhold, form og

organisering av arbeidet som ivaretar lokale forhold.

(3) Studentidrettslag som deltar i arbeidet med aktivCampus skal involveres

i konseptets utviklingsarbeid.

(4) Norges studentidrettsforbund er konsepteier av aktivCampus og har

ansvar for å forvalte og videreutvikle konseptet til det beste for hele

norsk studentidrett.

(5) Det enkelte studentidrettslag har ansvar for den lokale aktiviteten og vil

formelt sett være arrangør av all aktivitet som gjennomføres på det

respektive studiested.

(6) aktivCampus skal styrke studentidrettslaget ordinære virksomhet og

dermed inngå i det daglige arbeidet som legges ned.  Studentidrettslag

som deltar i det nasjonale konseptet, skal forankre arbeidet gjennom

egne styre- og/eller årsmøtevedtak.

Sakspapirer: 

- Vedlegg 3: Konseptbeskrivelse aktivCampus
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Begrunnelse for forslaget 

På Forbundstinget 2020 ble det vedtatt i langtidsplanens «Studentidretten vil! 2020-

2024» strategiområde 2 at Studentidretten vil være en viktig bidragsyter til aktive og 

helsefremmende campus. I beskrevet fremtidsbilde i samme plan skal aktivCampus være 

etablert som konsept ved alle studiesteder i Norge. Arbeidet med aktivCampus ble 

konkretisert i strategiplanen «Studentidretten skal! 2020-2022» (også vedtatt på 

Forbundstinget 2020), hvor følgende står under delmål 2.2.1: «Etablere aktivCampus som 

et nasjonalt konsept gjennom fem pilotprosjekter ila tingperioden». Forbundsstyret fulgte 

opp vedtaket fra Forbundstinget med å ansette en prosjektleder for arbeidet, og i perioden 

har ni studentidrettslag ved fem forskjellige studiesteder vært med på pilotprosjektet. I 

prosjektets siste fase ble ytterligere tre studentidrettslag med i arbeidet. 

Prosjektgruppen hadde sitt siste møte 17. november 2021, og styringsgruppen hadde sitt 

siste møte 15. februar 2022. Prosjektarbeidet med aktivCampus som nasjonalt konsept har 

resultert i en konseptbeskrivelse, med underdokumenter og håndbøker, utarbeidet av 

prosjektgruppen, vedtatt av styringsgruppen og av Forbundsstyret som en del av 

sluttrapporten til pilotprosjektet. Beskrivelsen danner et felles, nasjonalt rammeverk for 

konseptet og er førende for det arbeidet og de aktiviteter som legges ned. Fra 

prosjektarbeidet var en viktig erfaring og tilbakemelding fra deltakende studentidrettslag 

at det er behov for å tydeliggjøre noen av de viktigste rammene for konseptet – herunder 

organisering, roller og ansvar. Det vil derfor være formålstjenlig å vedta noen overordnede 

rammer for arbeidet med aktivCampus på Forbundstinget 2022. 

Som det kommer frem i foreslåtte langtidsplan «Studentidretten skal 2022-2024» ønsker 

Forbundsstyret å styrke arbeidet med aktivCampus i neste tingperiode. Innspill og 

tilbakemeldinger fra prosjektgruppen, samt alle erfaringer vi har gjort oss i pilotprosjektet, 

vil tas med inn i det videre arbeidet. Å sikre god involvering fra deltakende 

studentidrettslag skal prege det videre arbeidet, hvor vi sammen skal være aktive 

bidragsytere for helsefremmende campus.  

Bakgrunn 

Bakgrunnen for å utvikle aktivCampus til et nasjonalt konsept består av flere sentrale 

faktorer. I 2018 startet NTNUI (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets 

idrettsforening) en pilot kalt «Treningsløftet» med mål om å fremme fysisk og psykisk 

helse blant studentene på NTNU i Trondheim, samt å tilrettelegge for vennskap og sosiale 

møteplasser. Dette arbeidet bygget på tiltaket «Aktivcampus» i 2016, som var et 

studentprosjekt i samarbeid med Samskipnaden i Trondheim. Piloten endret i 2019 navn til 

«aktivCampus» og ble videreført i 2020 i forbindelse med studiestart. aktivCampus i regi 

NTNUI er forløpet til etableringen av et nasjonalt konsept for hele norsk studentidrett ved 

samme navn, hvor det var et bredt ønske fra medlemsmassen om å gjøre aktivCampus til 
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en nasjonal satsning. Det var NTNUI som var forkjemper for at aktivCampus ble løftet inn i 

langtidsplanen i 2020. 

Arbeidet med aktivCampus bør i tillegg sees på som et viktig virkemiddel i arbeidet med 

blant annet campusutvikling, anleggsstrategier og studentidrettens rolle på campus. Se 

også egen tingsak om resolusjon Studentidrettens rolle på campus. 

Satsningen på aktivCampus henger også sammen med arbeidet om å fremme 

helsefremmende studiesteder og å skape bedre samarbeidsmodeller lokalt – her mellom 

studentidretten, samskipnaden og studiested. aktivCampus har som hensikt å skape enda 

mer aktivitet både på og utenfor campus for dagens studenter, og styrke 

studentidrettslagenes rolle som sosial arena i studietiden. Å skape synergier og tettere 

samarbeid på et organisatorisk nivå er en viktig del av dette arbeidet. Videre henger 

arbeidet sammen med den internasjonale satsningen på aktive og helsefremmende 

campus. I Europa pågår det et større prosjekt som går over syv forskjellige land kalt 

«Active Campus Europe» (ACE). Prosjektet er delfinansiert gjennom EUs Erasmus+ 

programmet og har som mål å integrere økt fysisk aktivitet i det daglige universitetslivet. 

De første evalueringene som er gjennomført tilsier at de største positive effektene av 

prosjektet er økt fysisk og mental helse hos de som har fullført programmet. I USA og 

Canada finner man flere liknende prosjekter og programmer knyttet til deres respektive 

universiteter. Innenfor studentidretten har det internasjonale studentidrettsforbundet 

(FISU) nylig etablert konseptet «Healthy Campus». Arbeidet her begynte i 2018, med 

offisiell oppstart i 2020. Id dag er over 70 universiteter fra 37 land med på konseptet. Her 

vil det være naturlig å se nærmere på en kobling og eventuell deltakelse i neste tingperiode. 

Erfaringer fra pilotprosjektet 2020-2022 

Basert på de tilbakemeldinger, evalueringer og erfaringer man har gjort seg i 

prosjektperioden vil det være fornuftig å fortsette arbeidet med konseptutviklingen av 

aktivCampus i neste tingperiode. Det er fortsatt mange spørsmål og vurderinger som bør 

tas, og det er hensiktsmessig å bruke de neste to årene til å se på potensialet til konseptet. 

I dette arbeidet vil det være en fordel å tenke mer kvalitet på det man allerede gjør heller 

enn en utvidelse. Videre arbeid med konseptutviklingen bør omhandle implementering og 

videreutvikling, og en prosjektorganisering anbefales ikke. Involvering bør ivaretas gjennom 

arenaer for sparring og informasjonsutveksling i tråd med prosjektgruppens innspill til 

videre organisering.   

Det er viktig å nevne at arbeidet med aktivCampus så langt har pågått under en pandemi 

hvor store deler av samfunnet har vært nedstengt – ikke minst campus, sosiale 

møteplasser og voksenidretten generelt. Dette har med stor sannsynlighet påvirket 

arbeidet og gjennomføringen av aktivitetene, og det vil være svært hensiktsmessig å 

fortsette arbeidet under mer normale forhold. 

  



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 95. ordinære forbundsting 
 

Si
de

59
 

Noen suksesser fra pilotprosjektet 

• Over 5000 studenter deltok på aktivitetene i uke 34/35 i 2021 

• Arbeidet er synliggjort for over 120 000 via SoMe og hjemmeside  

• Utviklet en felles konseptbeskrivelse, inkl. underdokumenter og håndbøker 

• Utviklet ferdige maler til utstyr og promoteringsmateriell 

• Etablert samarbeid med Rådet for psykisk helse og Stiftelsen VI 

• Utløst ca. 2,5 millioner til lokal aktivitet 

• Igangsatt et forskningsprosjekt i samarbeid med FHI for å måle effekt 

• Igangsatt dialog med FISU i forbindelse med kobling til «Healthy Campus» 

• I dialog med aktuelle samarbeidspartnere for økte økonomiske ressurser 

 

Viktigste læringspunkter fra pilotprosjektet 

• De som har deltatt på aktivitetene er fornøyde med innholdet og ønsker at dette 

videreføres. Lavterskelaktiviteter med et sosialt preg er det flere som ønsker mer 

av. 

• Studentinvolvering må fortsatt ivaretas i videre arbeid, hvor enda flere fra de 

deltakende studentidrettslagene bør involveres i arbeidet fremover. 

• Det nasjonale arbeidet/samarbeidet har vært avgjørende for realiseringen, og det er 

ønskelig at dette samarbeidet fortsetter. 

• Internforanking i deltakende studentidrettslag er avgjørende for å sikre kontinuitet, 

oppslutning og videreføring lokalt. Dette må forsterkes i fremover. 

• De fleste utfordringene som har oppstått i prosjektperioden har omhandlet roller, 

ansvar og myndighet. Dette må tydeliggjøres fremover.  

• Gjennom arbeidet med å kartlegge eventuelle samarbeidspartnere har vi erfart at 

det er krevende å få på plass egne samarbeidspartnere til konseptet da eierskapet 

ikke er tydelig.  Dette må på plass. 

For å svare ut utfordringene og læringspunktene knyttet til roller, ansvar og myndighet 

foreslår Forbundsstyret å vedta seks overordnede rammer for aktivCampus som et 

nasjonalt konsept. Disse rammene bygger blant annet på følgende grunnlag: 

• Erfaringer fra perioden 2020-2022 

• Evaluering fra prosjektgruppen 

• Evaluering fra styringsgruppen 

• Evalueringsmøte med Rådet for psykisk helse 

• Sluttrapport fra prosjektgruppen og prosjektleder 

• Tilbakemeldinger fra deltakende studenter i 2021 

• Tilbakemeldinger fra lokale samskipnader og utdanningsinstitusjoner 
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Oversikt roller og ansvar 

De overordnede rammene som foreslås vil kunne illustreres på denne måten: 

 

Fordeler ved foreslåtte vedtak til overordnede rammer for aktivCampus i norsk 

studentidrett: 

• Økonomiske ressurser fra forbundet – 3,1 millioner over tre år 

• Økonomiske tildelinger fra stiftelser, eks. Stiftelsen Dam som har tildelt nye 

700 000,- til aktivUka 2022 

• Åpner muligheten for å innhente en nasjonal samarbeidspartner/sponsorater 

• Sikrer at lokalt eierskap og forankring ivaretas 

• Ivaretar behovet og ønsket om involvering av studentidrettslagene i 

konseptutviklingen 

• Benytte forbundets samarbeidsavtaler og leverandører  

• Ansattressurser og administrativ oppfølging fra forbundet  

• Sikrer kontinuitet, kompetanseoverføring og forutsigbarhet 

• Ivaretar behovet for opplæring og kompetanseheving  

• Øker levetiden og hever kvaliteten på konseptet 

• Samarbeid med Rådet for psykisk helse  

• Samarbeid med Stiftelsen VI 

• Samspill med Samskipnadsrådet og Universitet- og Høgskolerådet 

• Eget forskingsprosjekt på konseptet i samarbeid med FHI 

Arbeidet med aktivCampus er tuftet på frivillig arbeid. Norges studentidrettsforbund 

forplikter å sikre en nødvendig finansiering i henhold til strategiske prioriteringer slik at 

konseptet blir forvaltet og utviklet på en god måte. Dette innebærer blant annet 

fellesløsninger som felles nasjonalt rammeverk, hjemmeside og digital bank. Det enkelte 
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studentidrettslag har ansvar for å sikre lokal finansiering (internt/eksternt) for å realisere 

sine lokale planer. 

 

Lovutvalgets uttalelse 

Forslaget gir ingen lovtekniske utfordringer. 
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Tingsak nr. 10: Behandle innkomne forslag 

10 d) Instruks – Kontrollutvalget 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  

 

«Forbundstinget vedtar fremlagt instruks» 

 

 

Begrunnelse for forslaget 

For å sikre god kvalitet og forutsigbarhet for kontrollutvalgets arbeid, foreslås det å vedta 

en instruks for NSIs kontrollutvalg. En slik instruks vil også bidra til en lik forståelse i hele 

organisasjonen forankret på øverste nivå om hva kontrollutvalgets oppgave, mandat og 

arbeidsform er, utover det som er direkte regulert i loven. Foreslåtte instruks har tatt 

utgangspunkt i Instruksen for NIFs kontrollutvalg, som ble vedtatt på Idrettstinget 2021 og 

tilpasset NSIs forhold. 

Det er kun forbundstinget som kan vedta en slik instruks, ettersom kontrollutvalget er et 

tingvalgt utvalg. Instruksen legges derfor fram for Forbundstinget 2022. 
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Instruks for kontrollutvalg – Norges studentidrettsforbund 

 
1. Kontrollutvalgets mandat  

• Kontrollutvalgets oppgaver følger av NSIs lov § 15 (1), dvs. kontrollere at 

Forbundsstyret utfører de oppgaver Forbundsstyret er tillagt etter NSIs lov § 14.  

• Forbundsstyret skal sørge for at utvalget, ved oppstart, får en gjennomgang av 

styrets virksomhet, og deretter gi utvalget en oversikt over hvordan styret 

planlegger å gjennomføre styrets lovpålagte oppgaver og tingvedtakene i 

tingperioden.  

• Kontrollutvalget må selv vurdere hvilke områder det særlig skal ha fokus på i 

tingperioden, og utarbeide en sjekkliste og plan for arbeidet med sine 

kontrollhandlinger. Retningsgivende dokumenter vil være NSIs lov § 14, vedtatt 

budsjett og øvrige tingvedtak.  

• Forhold knyttet til øvrige tingvalgte organer og organisasjonsledd i NSI skal kun 

vurderes der forholdet vedrører de oppgaver styret er tillagt etter NSIs lov.  

• Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, varslingsmottak eller et rådgivende organ for 

Forbundsstyret. Dersom utvalget mottar henvendelser knyttet til enkeltsaker, skal 

kontrollutvalget henvise vedkommende til andre organer i NSI.  

2. Møter i utvalget  

• Møter i kontrollutvalget avholdes med den frekvens, og på den måten, utvalget selv 

anser hensiktsmessig i forhold til de oppgaver utvalget skal utføre.  

• Kontrollutvalget skal ved oppstarten av sitt arbeid avtale en møteplan for møter 

med Forbundsstyret og engasjert revisor. President eller annet styremedlem møter 

på vegne av Forbundsstyret. Kontrollutvalget kan også forespørre forbundsstyre 

om å delta på styremøter, men det er opp til forbundsstyret å avgjøre en eventuell 

deltakelse. 
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• Dersom kontrollutvalget i tingperioden anser at Forbundsstyret ikke utfører de 

oppgaver det er tillagt etter loven på en forsvarlig måte, eller det avdekkes andre 

mangler ved styrets virksomhet, skal utvalget gjøre oppmerksom på dette i møter 

med Forbundsstyret. Kontrollutvalget skal vurdere om eventuelle endringer 

Forbundsstyret beslutter som følge av tilbakemeldingene fra kontrollutvalget, er 

tilstrekkelige.  

• Varamedlem kan delta i møter og kontrollutvalgets øvrige arbeid om ønskelig. Dette 

avklares i det enkelte tilfelle ved oppstart av kontrollutvalgets arbeid.  

3. Dokumentasjon og kommunikasjon med Forbundsstyret og andre  

• Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter 

som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

• Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på 

Forbundstinget, og kan avgi uttalelse til de saker som ligger innen sitt 

arbeidsområde.  

• Kontrollutvalget kan be Forbundsstyret tilrettelegge for at utvalget, ved behov, kan 

møte administrasjonen for å få nødvendig informasjon.  

4. Protokoll og dokumentasjon  

• Kontrollutvalget skal føre protokoller fra møter og sikre skriftlighet rundt 

kommunikasjon som utvalget har med Forbundsstyret og andre.  

• I protokollen skal det fremgå at utvalget har vurdert medlemmenes habilitet.  

5. Konfidensialitet  

• Kontrollutvalgets medlemmer skal bevare taushet om fortrolige forhold de gjøres 

kjent med i forbindelse med sitt verv.  

• Opplysninger utvalget mottar skal kun benyttes for utføring av utvalgets oppgaver, 

og skal ikke gis til utenforstående. Utvalget skal behandle opplysningene forsvarlig 

og i samsvar med personvernreglene.  

• Kontrollutvalgets interne diskusjoner bør anses konfidensielle med mindre utvalget 

bestemmer noe annet i den enkelte sak.  

• Kontrollutvalget beslutter selv i det enkelte møte hva som skal offentliggjøres.  

6. Kontrollutvalgets beretninger  

• Kontrollutvalget skal avgi beretning til Forbundstinget, som skal være oversendt 

Forbundsstyret iht. de frister som er fastsatt for utsending av saksdokumenter til 

hhv. Forbundstinget.  

• Beretningene skal inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i den aktuelle 

perioden, hva kontrollutvalget har hatt særlig fokus på å kontrollere, samt utvalgets 
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konklusjon på om Forbundsstyret har utført de oppgaver det er tillagt etter NSIs 

lov.  

7. Deltakelse på Forbundstinget  

• Utvalgets medlemmer møter på Forbundstinget. Utvalgets leder, eller det medlem 

lederen utpeker, kan redegjøre for beretningen, og hvordan utvalget har arbeidet i 

tingperioden.  
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Tingsak nr. 10: Behandle innkomne forslag 

10 e) Instruks – Valgkomité 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  

 

«Forbundstinget vedtar fremlagt instruks for NSIs valgkomité» 

 

 

 

Begrunnelse for forslaget 

For å sikre god kvalitet og forutsigbarhet for valgkomiteens arbeid, foreslås det å vedta en 

instruks for NSIs valgkomité. En slik instruks vil også bidra til at forbundets valgprosesser 

preges av åpenhet, ryddighet og forutsigbarhet. I tillegg til instruksen vil også den til 

enhver tid gjeldende Veileder for valgkomiteer utarbeidet av Norges idrettsforbund legges 

til grunn for valgkomiteens arbeid. 

Det er kun forbundstinget som kan vedta en slik instruks. Instruksen legges derfor fram for 

Forbundstinget 2022.  
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Instruks for valgkomité – Norges studentidrettsforbund 

 
Valgkomiteens oppgave er å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv i Norges 

studentidrettsforbund (NSI) som skal velges av Forbundstinget, med unntak av kandidater 

til valgkomiteen, jf. NSIs lov § 23 og § 17 pkt. 14.  

 

1. Innledende arbeid  
Så snart valgkomiteen er valgt, skal leder innkalle til et møte for planlegging av 

valgkomiteens arbeid, arbeidsform og fastsettelse av en tidsplan. Det oppfordres til at hele 

eller deler av valgkomiteen gjennomfører kurs i valgkomité arbeid i regi Norges 

idrettsforbund (NIF) og benytter seg av den til enhver tid gjeldende veileder for 

valgkomiteer av NIF.  

 

2. Møter  
Møter i valgkomiteen avholdes med den frekvens, og på den måten, komiteen selv anser 

hensiktsmessig.  

 

Det skal føres referater fra møtene, der det fremgår at komiteen har vurdert medlemmenes 

habilitet.  

 

Varamedlem kan delta i møter og valgkomiteens øvrige arbeid om ønskelig. Dette avklares 

i det enkelte tilfelle ved oppstart av valgkomiteens arbeid.  

 

3. Deltakelse på møteplasser  
Valgkomiteen skal blant annet delta på NSIs ledersamling og andre møteplasser for 

øverste tillitsvalgte i organisasjonen, for å høre organisasjonen om deres forventninger til 

nytt forbundsstyre, orientere om hvilken prosess valgkomiteen legger opp til og status i 

arbeidet.  

 

4. Henvendelse til de tillitsvalgte i NSI  
Valgkomiteen skal kontakte alle tillitsvalgte for å avklare om de ønsker å ta gjenvalg for 

samme, eller annet verv, i neste tingperiode, med svarfrist senest 1. oktober året før 

Forbundstinget.  
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5. Forslag på kandidater  
Valgkomiteen skal rette henvendelse til studentidrettslagene og be om forslag til 

kandidater til alle verv som skal velges på Forbundstinget, med unntak av kandidater til 

valgkomiteen, med svarfrist innen 1. desember. I henvendelsen skal valgkomiteen angi 

hvilke tillitsvalgte som har ønsket gjenvalg. Komiteen kan på fritt grunnlag også vurdere 

andre kandidater enn de som er foreslått.  

 

Valgkomiteen skal utarbeide et kandidatskjema som forslagsstillere og kandidater skal fylle 

ut. Skjemaet skal blant annet inneholde opplysninger om valgbarhet etter NSIs lov, 

eventuelle økonomiske særinteresser, bindinger/habilitetsutfordringer og andre 

opplysninger som valgkomiteen bør bli kjent med.  

2 6  

Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til verv, plikter etter NSIs lov å tre ut av  

valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller 

at vedkommende ikke er aktuell for vervet.  

 

6. Vurdering av kandidatene og sammensetning av de tingvalgte organene  
Valgkomiteen skal vurdere om kandidaten er egnet for vervet, dvs. om kandidaten har den 

nødvendige kunnskap, erfaring, motivasjon og kapasitet til å utføre tillitsvervet på en 

tilfredsstillende måte. Valgkomiteen skal vurdere om det bør gjennomføres samtaler, eller 

innhentes opplysninger fra forslagsstiller, kandidaten eller andre.  

 

Valgkomiteen skal vurdere behovet for kontinuitet, og for en hensiktsmessig utskifting i de 

aktuelle vervene i de tingvalgte organene.  

 

Ved sammensetning av Forbundsstyret skal valgkomiteen, i tillegg til geografisk og 

aldersmessig fordeling, og lovens krav til kjønnsfordeling og mangfold, tilstrebe å levere en 

innstilling som ivaretar de forskjellige hensyn som er nødvendige for å sikre et 

velfungerende og representativt forbundsstyre.  

 

Valgkomiteen oppfordres til å ha dialog med det sittende forbundsstyre og 

generalsekretær som en del av prosessen frem mot innstilling, for å sikre seg nødvendig 

innsikt i forbundets arbeid og fremtidige behov. 

 

7. Taushetsplikt og konfidensialitet  
Valgkomiteens medlemmer har taushetsplikt om fortrolige forhold de gjøres kjent med i 

forbindelse med sitt verv. Komiteens interne diskusjoner bør anses konfidensielle med 

mindre komiteen bestemmer noe annet.  

 

8. Valgkomiteens innstilling  
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Valgkomiteens innstilling skal begrunnes, og den skal inneholde relevante opplysninger om 

de kandidater som er innstilt, herunder studentidrettslaget kandidaten er medlem av. 

Kandidater i valgkomiteens innstilling, og sammensetningen av de ulike tingvalgte 

organene, skal oppfylle kravene i NSIs lov og ha akseptert sitt kandidatur.  

 

Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingen.  

 

Valgkomiteens innstilling skal være oversendt Forbundsstyret iht. den frist som er fastsatt 

av Forbundsstyret for de dokumenter som skal inngå i saksdokumentene til 

Forbundstinget. Umiddelbart etter oversendelse til Forbundsstyret skal innstillingen 

offentliggjøres på den måten komiteen finner hensiktsmessig.  

 

9. Etter avgivelse av innstillingen  
Skulle det oppstå forhold av betydning for valgkomiteens innstilling, kan valgkomiteen 

vurdere innstillingen på nytt og eventuelt avgi en revidert innstilling.  

 

10. Deltakelse på forbundstinget 
Valgkomiteens medlemmer møter på Forbundstinget.  

 

Komiteens leder, eller det medlem lederen utpeker, redegjør for innstillingen, og hvordan 

komiteen har arbeidet i tingperioden.  
 

Ved dissens i innstillingen kan representanter både for flertallet, og for mindretallet, 

redegjøre for sitt syn.  
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 Tingsak nr. 11: Fastsette kontingent 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  

«Forbundstinget fastsetter klubbkontingent differensiert etter antall 

medlemmer i klubben etter følgende satser» 

 

Medlemmer Kontingent 2022 Kontingent 2023 Kontingent 2024 

0-199 500,- 500,- 500,- 

200-799 1000,- 1000,- 1000,- 

800-1499 2000,- 2000,- 2000,- 

1500 –-> 4000,- 4000,- 4000,- 

 

Begrunnelse for forslaget 

 

Det har vært en spesiell tingperiode der store deler av aktivitetstilbudet til Norges 

studentidrettsforbund har blitt avlyst eller utsatt (Studentleker, -NM, -EM, -VM og OL). 

Det foreslås derfor å beholde satsene for medlemskontingent, som ble vedtatt på 

forbundstinget 2020, uten videre økninger. Forbundsstyret anser det som riktig at satsene 

for medlemskap i forbundet ikke økes når klubb- og aktivitetstilbud i stor grad har «stått 

stille». 
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Tingsak nr. 12: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 

12 a) Langtidsplan «Studentidretten skal»! 2022-2024» 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  

 

«Forbundstinget vedtar den fremlagte langtidsplanen 2022-2024 

«Studentidretten skal!»» 

 

 

Sakspapirer:  

- Vedlegg 4: Forslag til NSIs langtidsplan 2022-2024 «Studentidretten skal!» 

Begrunnelse for forslaget 

 

Norges studentidrettsforbund har visjonen «Vi skaper fremtidens idrett» - og skal norsk 

studentidrett lykkes med å realisere dette, er vi avhengig av gode planverk som sier noe 

om hva som skal prioriteres fremover. Langtidsplanen «Studentidretten vil! 2020-2024» 

ble vedtatt på Forbundstinget 2020 med tilhørende tiltaksplan for årene 2020-2022: 

«Studentidretten skal! 2020-2022». Hensikten med «Studentidretten skal 2020-2022» var 

å vedta konkrete tiltak som skulle bidra til å realisere strategiområdene 1, 2 og 3 i 

langtidsplanens første tingperiode. Flere av tiltakene er nå gjennomført og det er tid for å 

endre punktene i «Studentidretten skal!» for kommende periode.  

«Studentidretten vil!» inneholder følgende tre elementer:  

1. Studentidretten er: Om NSIs virksomhet – visjon, virksomhetsidé og verdier  

2. Studentidretten vil: Prioriterte strategiområder med tilhørende hovedmål for 2020-

2024 (to tingperioder)  

3. Studentidretten skal: Prioriterte delmål tilhørende hvert hovedmål under det 

enkelte strategiområde gjeldende for inneværende tingperiode.  

Det er kun «Studentidretten skal 2022-2024» som skal vedtas på Forbundstinget 2022. 

Resten av strategien er vedtatt for fire år (Studentidretten «er» og «vil»).  
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Det nye forslaget til «Studentidrett skal!» er utarbeidet av forbundsstyret og ble sendt på 

høring i organisasjonen 24. januar til 25. februar og endelig innstilling til Forbundstinget 

2022 ble vedtatt av forbundsstyret på styremøte 3/22. Forslaget baserer seg i stor grad på 

innspill gitt av studentidrettslagene på Ledersamlingen 2021 og høringsrunden, erfaringer 

og tilbakemeldinger fra medlemmene gjennom arbeidet denne tingperioden og 

evalueringer gjennomført av NSIs forbundsstyre og administrasjon på måloppnåelse 

innenfor dagens plan.  
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Tingsak nr. 12: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 

12 b) Langtidsbudsjett 2022-2024 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  

 

«Forbundstinget vedtar budsjettet som er fremlagt av Forbundsstyret» 

 

 

Forbundsstyrets kommentarer til langtidsbudsjettet 2020-2022 

Det foreslåtte langtidsbudsjettet tar utgangspunkt i å nå målsettingene for perioden 

2022-2024 gjennom den foreslåtte langtidsplanen «Studentidretten skal 2022-2024» og 

de planlagte aktivitetene for perioden. I tillegg er langtidsbudsjett utarbeidet med 

hensyn til de overordnede krav og forpliktelser som et særforbund i norsk idrett må 

levere på, slik som: 

• Leveranse på overordnede strategi- og måldokumenter, eksempelvis Idretten vil!, 

Idretten skal! og ny parastrategi 

• Leveranse innenfor prioriterte satsningsområder for hele norsk idrett, eksempelvis 

digitalisering, økonomi som barriere og verdiarbeid  

• Delta og støtte opp om felleskampanjer, eksempelvis Frivillighetens år, #STOPP og 

plastsmart idrett 

• Aktiv deltakelse i interne og eksterne påvirkningsprosesser, eksempelvis deltakelse og 

bidrag inn utvalg, arbeidsgrupper og på ulike møteplasser 

• Generelle krav til drift og utvikling av særforbundet ihht. krav til bruk av offentlig tilskudd 

(post-midlene) 

Generelle kommentarer: 

• Det foreslås å budsjettere med et overskudd på kr. 450 000,- i 2022, med et påfølgende 

underskudd i 2023 og 2024. Dette utgjør et totalt underskudd for perioden på kr. 

1 580 000,- som dekkes av forbundets positive egenkapital. 

• Underskuddet balanserer mot det samlede overskuddet for 2020-2021 som totalt ble kr. 

1 452 414,- grunnet i hovedsak redusert aktivitet pga. koronapandemien. Dette betyr at 

dersom man ser strategiperioden 2020-2024 under ett vil man med foreslåtte 

langtidsbudsjett 2022-2024 ende i et underskudd på kr. 127 000,- som dekkes av 

forbundets positive egenkapital.  
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• Det budsjetterte underskuddet i 2023 og 2024 kan i hovedsak forklares gjennom satsning 

aktivCampus iht foreslåtte langtidsplan og arrangering av internasjonalt mesterskap i 

2024. 

• Det er budsjettert med nøkterne inntekter, og estimerte reelle kostnader inkl. KPI-

justering av relevante poster.  

• Forbundet fikk en betydelig økning i tildelingen over post 2- og 3-midlene for 2022 

sammenlignet med tidligere år, som i hovedsak kommer av Idrettsstyrets vedtak i 2021 om å 

øke vektingen av aldersgruppen 20-25 år i tildelingen av post 2 Rammetilskudd. Tildelingene 

fra spillemidlene via NIF vil variere noe fra år til år, avhengig av fordeling medlemstall, 

aktivitetsnivå og totaltildelingen til NIF fra Kulturdepartementet for å nevne noe, men den 

generelle økningen som følge av økt vekting vil antas holdes stabil fremover. 

• Forvaltningsordningen for norsk idrett er fortsatt under revidering, og sammen med overgang 

til elektroniske medlemssystemer, vil dette kunne påvirke fremtidens innretning på både 

tildelingskriterier for spillemidlene samt registrering av antall medlemmer. Hvordan dette 

eventuelt vil påvirke finansieringen over spillemidlene denne perioden har vi for liten 

informasjon om på nåværende tidspunkt, og det er derfor budsjettert med likt 

inntektsgrunnlag fra post 2- og 3 gjennom hele perioden.  

• En kortsiktig risiko på inntektssiden for denne perioden vil være reduksjon i medlemskap som 

følge av redusert medlemsvekst grunnet koronapandemien, men basert på de senere års 

utvikling i medlemstall i studentidretten er det å anta at dette kun vil inntreffe i en kort 

periode, og følgelig ikke vil ha langsiktige konsekvenser for inntektsgrunnlaget til forbundet.  

 

Langtidsbudsjettet som helhet og de ulike vurderingene som er gjort vil gjennomgås 

ytterligere på tinget.  

 

Fotnoter til langtidsbudsjett:   
* Prosjekt 10012 Tingvalgte komiteer/utvalg: Kostnadene knyttet til kontrollutvalgets virksomhet er hhv kr 

10 000/år. Kostnadene knyttet til deltakelse på NSIs samlinger og felles møteplasser 

 dekkes av det enkelte tiltakets budsjettramme (feks kostnader deltakelse og møtevirksomhet på 

Ledersamling vil gå under prosjekt 40010) 

** Inkluderer ekstraordinært tilskudd på kr. 444 000 ifm Regjeringens idrettsstrategi 2021 til bruk i 2022 

*** Prosjekt 20030 Kostnader 2022 til ansattressurs (50%) og frivilligsamling for alle ledere i aktivCampus. 

Fra 2023 forsvinner prosjekt 20031 og alt vil føres på prosjekt 20030 

****Prosjekt 20031 Prosjektmidler Stiftelsen Dam. Kun i 2022   
**** Prosjekt 30040 Paraidrett: Kr 62 000,- er øremerkede midler til paraidrett fra tildelingen av post 3-

midler fra NIF 
 

 

Sakspapirer:  

- Langtidsbudsjett 2022-2024 

  



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 95. ordinære forbundsting 
 

Si
de

75
 

 



Norges studentidrettsforbund 

Norges studentidrettsforbunds 95. ordinære forbundsting 
 

Si
de

76
 

Tingsak nr. 13: Engasjere revisor til å revidere NSIs regnskap 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  

 

«Forbundstinget ber Forbundsstyret videreføre samarbeidet med BDO og gir 

fullmakt til å godkjenne revisjonshonorar» 
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Tingsak nr. 14: Valg  

FORSLAGSSTILLER: NSIs Valgkomité 

Forslag til vedtak:  

 

«Forbundstinget vedtar forslaget fremlagt av valgkomiteen» 

 

 

Sakspapirer:  

- Prosedyrer for valg 

- Valgkomiteens innstilling 

- Valgkomiteens beretning 2020-2022 
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Prosedyrer for valg 

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

Forbundstinget skal foreta følgende valg: 

a) Forbundsstyret 

b) Kontrollutvalg 

c) Lovutvalg 

d) Valgkomité 

e) Representanter til ting og møter i NIF, EUSA og FISU 

For kandidater til tillitsverv gjelder NSIs lov § 5 Kjønnsfordeling: 

I. TILLITSVALGTE  

§ 5 Kjønnsfordeling  

(1)  Særforbundet skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, 

komiteer mv. og representasjon til særforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, 

utvalg/komité mv. og ved representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være 

representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal 

velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det 

velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 

kjønnsfordelingen.  

 

Valg skjer etter bestemmelsene i NSIs lov § 18 Stemmegivning på 

særforbundstinget: 

§ 18 Stemmegivning på særforbundstinget 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og 

ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 

flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 

avgitt.  

(3)  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
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(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har

fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater

og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Innstilling: 

Valget foregår på den måten som står beskrevet i NSIs lov. 

a) FORBUNDSSTYRET

Tillitsvalgt Forslag fra Valgkomiteen Klubbtilhørighet 

Leder Adrian Stinessen Haugen Studentspretten Sogndal 

1. Visepresident Idun Eide Stavseng NTNUI 

2. Visepresident Kjell-Erik Kvamsdal OSI 

Medlem Monja Lien NTNUI 

Medlem Martin Landrø BI Athletics 

Medlem Ida Haugstad Stake LSI 

Medlem Elisabeth Sørvin 

Kristensen

TSI 

Varamedlem Amalie Husby NHHI 

b) KONTROLLUTVALG

Tillitsvalgt Forslag fra Valgkomiteen Klubbtilhørighet 

Leder Petter Hebnes Andersen KSI 

Medlem Tobias Bøgner TSI 

Medlem Thea Skarbo Hegge 

Varamedlem Mathias Moe NTNUI 

Varamedlem Lisell Donatello Bang TSI 

Handelshøyskolen SK
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c) LOVUTVALG

Tillitsvalgt Forslag fra Valgkomiteen Klubbtilhørighet 

Leder Frida Eilertsen TSI 

Medlem Oskar Hope-Paulsrud KSI 

Medlem 

Varamedlem Hamida Hajimatova BI Athletics 

d) VALGKOMITÉ

Tillitsvalgt Forslag fra Forbundsstyret Klubbtilhørighet 

Leder Emilie Zakariassen NTNUI 

Medlem Ragnhild Nygaard OSI 

Medlem Øystein Fruseth Christiansen NTNUI 

Vara Rasmus Leine Granlie BI Athletics 

e) Representanter til ting og møter i NIF, EUSA og FISU

Forbundsstyret får fullmakt til å oppnevne representanter til representasjon i NIF, 

EUSA og FISU.  
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Valgkomiteens Beretning 2020-2022 

Valgkomiteen har i perioden 2020 - 2022 bestått av følgende medlemmer; 

Leder: Vilde Matilde Skram (OSI) 

Medlem: Haakon Utby (NTNUI) 

Medlem: Jørgen Aagedal Sundt (BSI/OSI) 

Vara: Emilie Zakariassen Hansen (NTNUI) 

Valgkomiteens arbeid og representasjon 

Valgkomiteen startet sitt arbeid med å finne kandidater til forbundsstyret og komiteer 

høsten 2020. På dette stadiet handlet det i hovedsak å legge en intern plan for 

tilstedeværelse på ulike arrangementer. Det tenkte formålet med høy tilstedeværelse på 

ulike arrangement var å kunne observere tillitsvalgte på ulike nivåer og identifisere 

personer det kunne være hensiktsmessig å samtale med. Det var fra start et viktig poeng å 

se bredden i studentidretten for å best mulig kunne danne seg et bilde av hvem man tror 

kan passe inn i de ulike organene valgkomiteen innstiller til.  

Dessverre spolerte korona de fleste planer for hele verden, og valgkomiteen var intet 

unntak. Vi synes det er svært beklagelig at vi ikke har hatt mulighet til å møte flere av de 

tillitsvalgte og opplever også at endringene i møteplasser har vært en utfordring. 

Valgkomiteen har forsøkt å kontre utfordringene gjennom å drive oppsøkende virksomhet, 

samt å legge listen for uformell kontakt svært lavt. Ønsket var å åpne for at alle som vil 

kunne ta kontakt med valgkomiteen, enten for å spille inn seg selv, andre, eller bare for å 

snakke med oss for å lære mer om hva de ulike organene jobber med. Dette har medført en 

rekke samtaler og intervjuer med kandidater, men det har også vært flere som har tatt 

kontakt for å lære mer om prosessen og som har ønsket å fremme sine refleksjoner for 

valgkomiteen. Her vil vi bruke anledningen til å særlig berømme nye tillitsvalgte, som aktivt 

oppsøker og innhenter informasjon for å orientere seg i forbundslandskapet!  

I tillegg har valgkomiteen valgt å inkludere varamedlemmet i alle møter, intervjuer, 

samtaler og vurderinger. Valgkomiteen har ikke hatt mulighet til å få mange perspektiver 

av kandiatene ved å møte kandidatene flere ganger og i ulike settinger. Den andre måten å 

få flere perspektiver av kandidatene på har derfor vært å øke tilstedeværelsen til 

varamedlemmet, og vi mener det har vært riktig i denne situasjonen.  

Høsten 2021 intensiverte valgkomiteen sitt arbeid. I oktober var vi til stede på 

ledersamlingen 2021, og opplevde at svært mange tok kontakt, både for å komme med 

innspill eller for å melde seg selv. Gjennom samlingen innhentet vi også informasjon fra 

sittende forbundsstyremedlemmer om aktuelle kandidater som de mente hadde utpekt 

seg og fra administrasjonen om kandidater de hadde kommet i kontakt med gjennom sitt 
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daglige virke. Dette ga valgkomiteen en god oversikt over hvem vi burde kontakte, og vi vil 

benytte anledningen til å takke alle som har tatt kontakt for å hjelpe oss i arbeidet vårt.  

 

Før jul hadde vi samtaler med sittende styremedlemmer for å høre deres innledende 

refleksjoner rundt perioden og vurderinger av egen kompetanse og ferdighet. Samtidig fikk 

vi også en avklaring på hvem som ville fortsette og ikke. Etter gjennomførte møter startet 

man med å systematisk gjennomgå og kontakte aktuelle kandidater.  

 

I januar startet valgkomiteen med intervjuprosessen for kandidater som ble vurdert som 

aktuelle for verv på forbundsstyrenivå. Komitéen har etterstrebet å gjennomføre 

intervjuene med alle komiteens medlemmer til stede hvor dette har vært praktisk mulig, 

men minimum to av komiteens medlemmer har vært tilstede ved hvert enkelt intervju for å 

sikre at hver kandidat vurderes likt. Det bør bemerkes at grunnet korona ble alle intervjuer 

gjennomført digitalt. Dette har uten tvil påvirket intervjusituasjonen og valgkomiteen 

understreker at der det er mulig, bør det etterstrebes å kunne gjennomføre intervjuer hvor 

man møtes. Alle kandidatene som ble innstilt har blitt intervjuet minimum en gang, og noen 

kandidater har vært innkalt til andregangsintervju hvor dette har vært ansett som 

hensiktsmessig.  

 

 

Valgkomiteens vurderinger 

Valgkomiteens arbeid har resultert i en innstilling av kandidater til både forbundsstyret og 

forbundets komiteer som baserer seg på en svært grundig vurdering. I denne vurderingen 

er hver enkelt av de innstilte kandidaters erfaring, bakgrunn og egnethet for vervene 

vektlagt.  

 

En svært sentral kompetanse for å mestre verv på forbundsnivå handler om rolleforståelse 

og hvorvidt man kan være åpen for nye perspektiv. Forbundsstyret tar i hovedsak valg som 

ikke påvirker styremedlemmene selv, men medlemslagene, medlemslagenes medlemmer 

og forbundet som helhet. Å sette sammen et forbundsstyre som kan fatte gode og 

velbegrunnede vedtak som står seg i organisasjonen over tid er valgkomiteens oppgave. 

Det kan være en krevende overgang fra klubb/lag til forbundsstyre og evnen til å reflektere 

rundt rolleforståelse synes å være sentral i kommende periode. Videre er det forventet at 

forbundsstyremedlemmer sikrer en god saksgang og diskuterer sakene grundig, selv i de 

saker der alle styremedlemmene i utgangspunktet er enig i resultatet ved første øyekast. 

Valgkomiteen har derfor vært opptatt av å finne en sammensetning av styremedlemmer 

som ivaretar dette aspektet. 

 

Videre har valgkomiteen ønsket å sette sammen et styre som ivaretar bredden av norsk 

studentidrett. For alle vi har snakket med og alle innstilte kandidater var det vesentlig med 

bred klubbrepresentasjon for å inkludere ulike perspektiv. Vi mener selv vi har kommet 
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fram til en innstilling som ivaretar et mangfold av klubber, både i størrelse og geografi. 

Videre ønsket man også bredde i alder og kjønnsbalanse, som speiles i innstillingen. Det er 

likevel viktig å bemerke at det har vært en svært stor overvekt av kvinnelige kandidater, 

som både har kommet valgkomiteen for øre gjennom egen nominasjon eller ved innspill fra 

andre. Det har derfor vært nødvendig å aktivt diskutere kjønnsbalanse for å sikre at 

innstillingen ivaretar dette på best mulig måte.  

 

For at et forbundsstyre skal fungere optimalt er det viktig at styremedlemmene bringer 

med seg ulik kompetanse, erfaringer og personlige egenskaper. Målet, som vi selv mener vi 

har nådd, har vært å finne styremedlemmer som komplimenterer og utfordrer hverandre 

samtidig. Vi mener den innstilte kombinasjonen vil sikre at forbundsstyret vil få gode 

diskusjoner med uenighet, samtidig som styremedlemmene vil spille hverandre gode. 

Valgkomiteen vil minne om at vår innstilling er en helhetlig innstilling, der alle kandidater er 

grundig vurdert hver for seg og i sammenheng med de andre i styret.  

 

Komiteen ønsker med dette alle et godt valg på forbundstinget 2022!  

 

 

11.mars 2022 

Navn/signatur: Vilde Matilde Skram 

Navn/signatur: Haakon Utby 

Navn/signatur: Jørgen Sundt 
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Tingsak nr. 15: Bestemme sted for NSIs forbundsting 2024 

FORSLAGSSTILLER: Forbundsstyret 

Forslag til vedtak:  

 

«Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til å fastsette sted for neste 

forbundsting» 
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Vedlegg 

• Vedlegg 1: NSIs LOV 

• Vedlegg 2: NSIs Forbundsrapport 2020-2021 

• Vedlegg 3: Konseptbeskrivelse aktivCampus 

• Vedlegg 4: Forslag til NSIs langtidsplan «Studentidretten skal! 2022-2024» 



side 1 
  

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3


side 2 
  

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-8
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-10


side 3 
  

 

 

 

 

a) 

b) 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-1-innledende-bestemmelser/#%C2%A71-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-11
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-13
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-14
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-16
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-20
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-3


side 4 
  

c) 

d) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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11. 
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https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-22
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-12
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-18
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-11-alminnelige-disiplinarforfoyninger-sanksjoner-etter-sarforbundets-regelverk-og-straffebestemmelser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-11-alminnelige-disiplinarforfoyninger-sanksjoner-etter-sarforbundets-regelverk-og-straffebestemmelser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-12-antidopingbestemmelser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/
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1 Norges studentidrettsforbunds øvrige utmerkelsestegn, følger retningslinjer definert i Statutter for 

utmerkelsestegn. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-13-avtaler-og-samarbeid-mellom-idrettens-organisasjonsledd-og-naringslivet/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-13-avtaler-og-samarbeid-mellom-idrettens-organisasjonsledd-og-naringslivet/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-14-idrettens-markeds-og-rettighetsbestemmelser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-6
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studentidrettsforbund 

Forbundsrapport 
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Vi er tilbake! 

 
Studentidrettstinget står nå for tur, og vi nærmer oss slutten en tingperiode som ble veldig annerledes 
enn slik vi så den for oss på tinget i 2020. Det har vært en periode tungt preget av pandemien, men til 
tross for dette har vi sett utallige lysglimt helt fra grasroten til det internasjonale toppnivået. Vi har i 
løpet av perioden utviklet nye konsepter, videreutviklet gamle konsepter, og jobbet beinhardt for våre 
rammevilkår både administrativt og politisk. Kort oppsummert, så har dette vært en god periode til tross 
for utfordrende tider. 

  
Tingperioden 2020 til 2022 har nok vært av de mest utfordrende norsk studentidrett har møtt. Norge 
har i lange perioder vært nedstengt, idrett har vært forbudt, og selv da vi begynte å åpne opp igjen, ble 
studentidretten svært ofte holdt igjen. I møte med utfordringer har studentidrettsfamilien vist seg å 
være en familie som stort sett velger å reise seg opp, og finne løsninger på utfordringene. Klubbene våre 
har utviklet nye konsepter, rekruttert til nye idretter, trent der det har vært lov - for å tilpasse seg den 
nye hverdagen, og med det gjort at studentidretten har vist seg som en av de mest tilpasningsdyktige i 
norsk idrett. For oss i forbundsstyret har det vært en enorm inspirasjon å følge alle dere i klubbene våre. 
  
Når vi snakker om tingperioden 2020-2021, er det vanskelig, om ikke umulig å ikke nevne aktivCampus. 
Det har for oss i forbundsstyret vært en drøm å følge utviklingen av aktivCampus de to årene som har 
vært.  



 
 

Da vi i 2019 fikk inn forslaget fra NTNUI om å legge inn aktivCampus som et nasjonalt konsept i 
langtidsplanen var det vanskelig å se for seg omfanget aktivCampus ville ha. Vi var sikre på at konseptet 
var bra, og at det ville være mulig å gjøre dette flere steder i landet. At det derimot nå ser ut til å kunne 
bli et nytt flaggskip for norsk studentidrett, så vi ikke for oss. 
 
Det andre lysglimtet som må trekkes frem når vi går igjennom perioden er Studentlekene Oslo 2021. 
Etter en lang periode med nedstengning og lite studentidrett i den drakten vi så godt kjenner, var det 
utrolig deilig å reise til hovedstaden for å være med på tidenes første Studentleker i Oslo. Statsministeren 
selv åpnet ballet som skulle gi over 2000 studenter sårt trengt idrettsglede godt ispedd nye vennskap. 
Om Studentlekene Oslo er en indikator på hvordan de neste årene vil være for norsk studentidrett, så har 
vi mye å se frem til.  

  
For forbundet har denne perioden også vært en periode vi har tatt mer plass i nasjonal så vel som 
internasjonal idrett. I den nasjonale idrettspolitikken er vi nå et forbund det både forventes deltakelse 
fra, og hvor den etterspørres. Vi deltar i debatter både i mediene og under idrettens nye nasjonale 
idrettspolitiske arenaer så vel som på arenaer som staker ut retning for fremtidens idrett. Internasjonalt 
har vi vært involvert i arbeidet med å utvikle hele norsk idretts internasjonale strategi, og vi har fått inn 
både visepresident Kjell-Erik Kvamsdal og tidligere president Emilie Zakariassen Hansen i henholdsvis 
Inclusion and Diversity Commission og Education Commission i EUSA. 
 

Det har kort oppsummert vært to spennende, læringsrike, utfordrende og morsomme år – og det er godt 

å endelig møtes igjen for å sette retning for de neste to årene!  

 

Ha et godt studentidrettsting!  

Adrian Stinessen Haugen, 

President, Norges studentidrettsforbund 
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Ny i byen, alene på lesesalen og kun en liten studenthybel 

å boltre deg på; For aller første gang er du helt alene, 

herre over egen tid, egne interesser og egen lykke. 

 

Du blir med i et lokalt Studentidrettslag.  

 

Et sted du kan engasjere og utvikle deg, får mestring, blir 

sett, får venner, blir savnet - et sted du hører til. Personlig 

utvikling, tilhørighet, livslange vennskap og et nettverk av 

de sjeldne – et supplement til studietiden som er helt unikt 

i sin form, der du og dine studievenner, står på egne bein 

og er deres "egen lykkes smed". 

 

Du er aldri mer ensom. 

MIDT | 19 700 

ØST | 8 600 

SØR | 1800 

VEST | 8800 

NORD | 2100 

19 700 21 300 

13-19 år | 2100 

20-25 år | 29 600 

26 år - | 9300 
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Ivaretar  77 studentidrettslag 

Utdanner  250 ledere  

Kvalifiserer internasjonalt 250 toppidrettsstudenter  

Arrangerer mesterskap for  4500 utøvere  

Jobber for  40.000 medlemmer  

Bidrar til en bedre hverdag for 300.000 studenter  

 

Mesterskap og 
aktivitet

Dual Career

aktivCampus

Utdanning

Klubb- og 
medlemsfokus
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40.000  

studenter, utøvere, ledere, 

trenere, dommere, frivillige, 

engasjerte. 

 

Fremtidens 
Arbeidstakere, kollegaer, 

investorer, ledere, politikere, 

foreldre, frivillige, trenere, 

dommere, utøvere og ildsjeler 
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https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/resolusjon-om-rasisme-fra-nifs-ledermote-2020/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/resolusjon-om-rasisme-fra-nifs-ledermote-2020/
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Konseptbeskrivelse 

 

 

Gjennom aktivCampus skal vi ta et aktivt grep for å redusere ensomhet, bidra til økt 

livsmestring og mer glede i hverdagen. Studentidretten har et langsiktig mål om å 

etablere aktivCampus på alle studiesteder i Norge, som et viktig virkemiddel i 

arbeidet med å skape en aktiv, helsefremmende og meningsfull studiehverdag.  

 

Arbeidet er forankret i langtidsplanen til norsk studentidrett, Studentidretten vil! 

2020-2024, som en del av strategien om å være en aktiv bidragsyter for aktive og 

helsefremmende campus. Konseptbeskrivelsen er utarbeidet etter en egen 

prosjektperiode hvor flere studentidrettslag har bidratt aktivt inn i arbeidet.   

 

Hensikten med konseptbeskrivelsen er å sikre en felles forståelse for, og retning på, 

arbeidet med aktivCampus. Dette ønsker vi skal gi en merverdi gjennom å utnytte 

potensialet og styrken som ligger i at vi er mange som jobber i lag med det samme 

konseptet. Beskrivelsen danner et overordnet rammeverk som ivaretar konseptet og 

sørger for at arbeidet som legges ned er gjenkjennbart uavhengig av studiested. 
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aktivCampus er et nasjonalt konsept med ambisjon om å skape en aktiv, helsefremmende 

og meningsfull studiehverdag gjennom sosiale felleskap og fysisk aktivitet. aktivCampus 

skal gjennom et sosialt og mangfoldig aktivitetstilbud med høy grad av brukerinvolvering 

bidra til at hver enkelt student kan finne morsomme måter å være aktiv på i sin 

studiehverdag. Det vil være et godt og koordinert samarbeid mellom studentidretten, 

samskipnaden og utdanningsinstitusjonen, noe som bidrar til en helhetlig tilnærming i 

arbeidet med studentvelferd, helsefremmende tiltak og relasjonsbyggende aktiviteter. 

Aktivitetene som tilbys gjennom aktivCampus er rusfrie og skal være åpne for alle. 

 

 
aktivCampus skal bidra til bedre fysisk og psykisk helse blant studentene og være en resept 

mot ensomhet.  

 

Studietiden er en kritisk og sårbar livsfase for mange. Resultater fra Studentenes Helse- og 

Trivselsundersøkelse (SHoT)1 viser at: 

• 25% av studentene sliter med alvorlige psykiske symptomplager 

• 33% av studentene er ensomme 

 

I løpet av pandemien har dette blitt forverret, hvor det gjennom Studiebarometeret 20212 og 

tilleggsundersøkelsen til SHoT 20213 kommer frem at: 

• 50% av studentene har følt seg mer ensom etter mars 2020 

• 77% savner det sosiale miljøet 

• 45% oppgir at de sliter med psykiske plager 

• 66% oppgir at de har en dårlig livskvalitet 

 

Betydningen av fysisk aktivitet på vår fysiske og psykiske helse er vel dokumentert45. 

Studenter som trener regelmessig rapporter bedre psykisk og fysisk helse, i tillegg til at den 

fysiske aktiviteten bedrer akademiske prestasjoner6. Videre er det flere studier som viser en 

positiv sammenheng mellom deltakelse i frivillig arbeid og egenopplevd helse og livskvalitet7. 

Sammenlignet med personer som ikke deltar i frivillig arbeid, rapporterer stort sett frivillige 

at de har bedre allmennhelse, færre psykiske helseplager og mer velvære.  

 

aktivCampus skal gjennom sitt arbeid bidra til mer aktive og helsefremmende campus til det 

beste for alle studenter, ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet i sosiale fellesskap. 
 

 
1 SHot 2018: https://www.studenthelse.no/  
2 Studiebarometeret, 2021: https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2021/hoyere-

utdanning/studiebarometeret-2020_hovedtendenser_1-2021.pdf  
3 SHot 2021:   
4 Helsenorge: https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet  
5 Helsenorge: https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/fem-rad-for-sterkere-psykisk-helse#Referanser  
6 Cappelen, m.fl., 2017: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3033774 
7 Fladmoe og Folkestad, 2016: 

https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/publikasjoner/notater/notat_02_2016_v4.pdf  

https://www.studenthelse.no/
https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2021/hoyere-utdanning/studiebarometeret-2020_hovedtendenser_1-2021.pdf
https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2021/hoyere-utdanning/studiebarometeret-2020_hovedtendenser_1-2021.pdf
https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet
https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/fem-rad-for-sterkere-psykisk-helse#Referanser
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3033774
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/publikasjoner/notater/notat_02_2016_v4.pdf
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3.1 Mål og fremtidsbilder 

1. aktivCampus skal skape en aktiv, helsefremmende og meningsfull studiehverdag 

2. aktivCampus skal sørge for at idrett og fysisk aktivitet blir en naturlig del av 

studiehverdagen 

3. aktivCampus skal være en resept mot ensomhet gjennom å skape arenaer for 

sosialt fellesskap, vennskap og samhold 

 

 

a. Tilrettelegge en sosial arena som motvirker ensomhet  

b. Tilby sosiale idretts- og aktivitetstilbud med lav terskel for å delta 

c. Øke studentenes kunnskap om fysiske aktivitet og helse  

d. Utvikle gode lokale samarbeidsmodeller for å fremme aktive studiesteder  

e. Øke antall studenter som deltar i tilbud gjennom studentidretten  

 

. 

• aktivCampus gjør studiehverdagen  både i løpet av studiedagen og på fritida. 

Studentene kan være fysisk aktive på campus, samtidig som at det i regi 

studentidrettslagene bugner over av tilbud de kan delta på etter endt studiedag. 

. 

• aktivCampus gjør studiehverdagen  – både for den fysiske og 

psykiske helsa. Det tilbys aktiviteter som forebygger fysiske og psykiske plager, gir 

økt overskudd og får studentene i form! Den enkelte opplever mestring, glede og 

sosial tilhørighet, og det er et aktivitetstilbud for alle og enhver. Aktivitetene er 

inkluderende og er så attraktive at folk har lyst til å delta igjen og igjen. 

 

. 

• aktivCampus gjør studiehverdagen mer  og . Den 

enkelte student kan engasjere seg i studentidretten på utallige måter, og utfordre 

seg selv som aktiv, frivillig, arrangør, organisator og mye mer. Aktivitetene gir nye 

venner og gode relasjoner, og på den måten vil aktivCampus være en resept mot 

ensomhet. 

 

 

3.2 Virkemidler 
For å nå konseptets mål og fremtidsbilder har konseptet følgende virkemidler: 

• Gjennom å arrangere en aktiv uke med aktivitet i forbindelse med studiestart  

• Gjennom å skape en aktiv hverdag med sosiale aktivitetstilbud gjennom hele året 

• Gjennom å drive aktivt opplysningsarbeid på campus 
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3.3 Verdigrunnlag 
All aktivitet gjennom aktivCampus skal være i tråd med følgende verdigrunnlag: 

. 

• Gjennom å tilby lavterskelaktiviteter som passer for alle

• Gjennom å sette den enkelte student i sentrum

• Gjennom å tilrettelegge for positive opplevelser

• Gjennom å tilrettelegge for sosiale møteplasser

• Gjennom å etablere trygge rammer og gjensidig respekt

• Gjennom å gjøre noe sammen med andre

• Gjennom å inkludere aktivt

• Gjennom å tilby et bredt spekter av aktiviteter

• Gjennom å skape et sosialt fellesskap

• Gjennom å jobbe sammen mot et felles mål

• Gjennom å tilrettelegge for aktiv medvirkning

• Gjennom å utøve gjensidig tillit og respekt

3.4 Målgruppe 
aktivCampus skal være et tilbud for alle studenter, uavhengig etnisitet, religion, livssyn, 

funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og andre 

vesentlige forhold ved en person. En hovedprioritet i arbeidet er å ikke skape noen former 

for barrierer som hindrer deltakelse for studenter. Det vil legges spesielt vekt på å rekruttere 

deltakere som har spesielle utfordringer knyttet til deltakelse i nåværende tilbud, hvor 

aktivCampus kan være et lavterskelalternativ med et bredt spekter av aktiviteter og tiltak.  

4.1 Eierskap og ansvar 
Norges studentidrettsforbund er konsepteier av aktivCampus og har ansvar for å forvalte og 

videreutvikle konseptet til det beste for hele norsk studentidrett. Det enkelte 

studentidrettslag har ansvar for den lokale aktiviteten og vil formelt sett stå som arrangør 

av all aktivitet som gjennomføres på det respektive studiested. Det enkelte studentidrettslag 

har følgende ansvar: 

• Ansvar for lokal organisering, implementering og iverksetting av aktiviteter/tiltak ihht

overordnet konseptbeskrivelse

• Etablere et godt lokalt samarbeid med eget studiested, samskipnad og andre aktuelle

aktører i nærmiljøet
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• Utarbeide og følge opp lokale mål og planer ihht til felles overordnet 

konseptbeskrivelse 

• Benytte egne kommunikasjonskanaler til distribusjon av informasjon slik at dette 

inngår i det totale tilbudet til studentidrettslaget 

aktivCampus skal styrke studentidrettslaget ordinære virksomhet og dermed inngå i det 

daglige arbeidet som legges ned.   

 

4.2 Lokale samarbeidsmodeller 
Gjennom aktivCampus ønsker vi å (videre)utvikle gode lokale samarbeidsmodeller. En 

forutsetning for å lykkes med konseptet er å etablere et godt samspill mellom 

studentidretten, samskipnaden og utdanningsinstitusjonen. Ved å etablere et godt samspill 

i dette triangelet skal vi skape gode synergier og et tilbud som supplerer heller enn 

konkurrerer. Sammen skal vi skape en aktiv, helsefremmende og meningsfull studiehverdag 

for alle studenter.  
 

4.3 Eksterne samarbeid 
Konseptet har p.t. et pågående samarbeid med Rådet for psykisk helse og Stiftelsen VI 

gjennom det overordnede samarbeidet med Norges studentidrettsforbund. Disse 

samarbeidene forsterker konseptets faglige kompetanse og arbeid med måloppnåelse. Det 

skal til enhver tid etterstrebes å utvikle flere gode, eksterne samarbeid som gir en merverdi 

til konseptet.  

 

 

 
aktivCampus er det overordnede navnet på konseptet som skal sørge for at studiestedene/-

byene innbyr og fremmer aktivitet gjennom sosiale lavterskeltilbud til Norges studenter. 

aktivCampus skal skape en mer meningsfull og aktiv studiehverdag for studenter gjennom 

konseptets tre hoveddeler:  

 

 

 

5.1 aktivUka 
 er en av tre deler av aktivCampus. aktivUka er i seg selv en enkeltstående 

aktivitetsuke etter studiestart som skal bidra til å synliggjøre aktivitetstilbudet på 

studiestedet, og samtidig danne og videreføre gode relasjoner mellom studentene, på tvers 

av studieprogrammer og studiekull. aktivUka skal bestå av parallelle lavterskel aktiviteter 

hvor studentene kan bli kjent med nye medstudenter, aktivitetstilbudet og sin (nye) 

studieby. Som et resultat av aktivUka ønsker vi at deltakelsen skal føre til at studentene 

fortsetter å være i aktivitet gjennom aktivHverdag, det allerede organiserte tilbudet i klubben 

eller egenorganiserte aktiviteter sammen med andre.  
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5.2 aktivHverdag 
 er tiltaket som skal sørge for at aktivCampus blir noe mer enn en 

enkeltstående aktivitetsuke. Skal vi lykkes i arbeidet med å skape et aktivt og 

helsefremmende studiested, må vi også ha aktiviteter som bidrar til energipåfyll, 

livsmestring, nye bekjentskap gjennom hele studieåret. Målet med aktivHverdag er at flest 

mulig studenter skal finne noe som gir påfyll, både på dagtid og kveldstid. Et viktig element 

i aktivCampus er derfor å tilrettelegge for en aktiv fritid, inkludert aktive pauser i 

studiehverdagen som sørger for at studentene også får påfyll gjennom studiedagen. 

Studentidrettslagenes allerede eksisterende tilbud, i tillegg til andre lavterskelaktiviteter 

som er åpne for studenter vil hjelpe studenter på veien med å finne aktiviteter som blir en 

motiverende og meningsfull del av studentenes hverdag. 

5.3 aktivOpplysning 
 innebærer alt fra informasjon til kommunikasjon ut til studentene som 

forhåpentligvis kan bidra til økt oppslutning i de ulike aktivitetene som tilbys på campus 

gjennom bevisstgjøring om viktigheten av bevegelse for læring og trivsel. Workshops, 

inspirasjonsmøter, foredrag og seminarer i samarbeid med andre frivillige organisasjoner vil 

i tillegg til kommunikasjon ut til følgere på sosiale medier kunne føre til økt kunnskap, gode 

samspill og synergier blant studentene og ideelle organisasjoner med fagkunnskap. I tillegg 

vil aktivOpplysning omfatte politisk påvirkningsarbeid som legges ned for å styrke 

rammebetingelsene til konseptet. Hvordan det politiske arbeidet organiseres vil 

variere ut ifra lokale forhold. 

Konseptet har sin egen visuelle profil, herunder logo, grafiske elementer, fargekoder og font. 

I tråd med konseptet er denne er levende og vil justeres i tråd med konseptets utvikling. 

Profilen er samlet i Norges studentidrettsforbund sin overordnede profilhåndbok, med et 

eget avsnitt om aktivCampus. Det er utarbeidet retningslinjer for bruk, samt ulike maler til 

kommunikasjons- og informasjonsarbeidet. Også disse er gjenstand for utvikling og 

justering. Oppdatert håndbok ligger tilgjengelig på https://brandpad.io/nsi.  

Gjennom Norges studentidrettsforbund sin samarbeidsavtale med KIAS er det utviklet 

ferdige maler til en del fysisk materiell. Denne listen vil bli videreutviklet som en del av den 

totale konseptutviklingen. P.t. har vi følgende materiell med ferdige maler: 

• T-skjorte

• Hettegensere

• Nøkkelsnor

• Beachflagg

• Stowaway banner

• Rollup

• Telt m/vegger

• Oppblåsbar sofa

https://brandpad.io/nsi
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Det er utarbeidet flere verktøy og dokumenter til bruk i arbeidet med aktivCampus. Disse er 

samlet på en egen digital bank på hjemmesiden, hvor man til enhver tid vil finne oppdaterte 

versjoner. Den digitale banken vil bli på samme måte som annet materiell bli videreutviklet 

som en del av den totale konseptutviklingen. 

 

 
Arbeidet med aktivCampus er tuftet på frivillig arbeid. Norges studentidrettsforbund 

forplikter å sikre en nødvendig finansiering i henhold til strategiske prioriteringer slik at 

konseptet blir forvaltet og utviklet på en god måte. Dette innebærer blant annet 

fellesløsninger som felles nasjonalt rammeverk, hjemmeside og digital bank. Det enkelte 

studentidrettslag har ansvar for å sikre lokal finansiering (internt/eksternt) for å realisere 

sine lokale planer.  

 

 
Studentidrettslag som ønsker å etablere aktivCampus i sitt aktivitetstilbud må forankre 

arbeidet gjennom egne vedtak. Deltakende studentidrettslag forplikter å forholde seg til og 

etterleve: 

• Felles nasjonal konseptbeskrivelse 

• Nasjonale samarbeidspartnere og samarbeidsavtaler 

• Overordnede vedtak og føringer i organisasjonen 

 

 
aktivCampus er et nasjonalt konsept med et overordnet rammeverk, for å sikre en merverdi 

i arbeidet gjennom å utnytte potensialet og styrken som ligger i at vi er mange som jobber 

sammen med det samme konseptet. Beskrivelsen danner et overordnet rammeverk som 

ivaretar konseptet og sørger for at arbeidet som legges ned er gjenkjennbart uavhengig av 

studiested, blant annet gjennom en felles visuell profil.  For å sikre en best mulig 

måloppnåelse vil det være viktig å gjøre lokale tilpasninger når det kommer til innhold, form 

og organisering av arbeidet som ivaretar lokale forhold. Studentidrettslagene har ulik 

organisering, størrelse og kapasitet, noe som innebærer at innhold og tilbud vil ha ulikt 

utgangspunkt.  

 

 
Denne konseptbeskrivelsen med dens underdokumenter, maler og verktøy vil være 

gjenstand for evaluering, revidering og justering årlig. Dette gjøres gjennom en årlig 

evaluering som gjennomgås på et eget aktivCampus-forum med både eksisterende og nye 

studentidrettslag med et aktivCampus-tilbud. Forumet kommer med sine uttalelser og 

innspill til justeringer, som blir oversendt forbundsstyret (konsepteier) for eventuelle vedtak. 
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Student-

idretten

vil!Langtidsplan for 
norsk studentidrett 
2020–2024
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Verdigrunnlag
NSI har et helhetlig menneskesyn 
der idrett og utdanning går hånd i 
hånd. En sunn sjel i et sunt legeme er 
studentidrettens grunnidé.

Studentidretten skal være en 
inkluderende arena hvor alle studenter gis 
mulighet til å utøve idrett og friluftsliv på 
bakgrunn av sine ønsker og behov, fri for 
diskriminering på grunn av livssyn, kjønn, 
seksuell orientering, funksjonsnedsettelse 
eller etnisk opprinnelse. 

Studentidretten er!

Vår visjon: 
Vi skaper 
fremtidens idrett

Virksomhetsidé
Studentidretten kombinerer idrett og 
studier slik at studietiden blir aktiv, 
sosial og utviklende, fylt med glede 
og tilhørighet i studentidrettslagene. 
Studentidretten er arenaen der den 
enkelte kan nå de målene man setter seg 
i kombinasjonen idrett og studier, både 
som utøver og tillitsvalgt.
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Engasjerende 
Vi er engasjert i oppgavene vi gjør og 
engasjerer de vi jobber sammen med

Kunnskapsrike
Vi er kunnskapstørste, og vi bruker og 
deler vår kunnskap med andre

Utfordrende 
Vi er åpne og nysgjerrige, og utfordrer 
etablerte sannheter

Humørfylte 
Vi vet at godt humør og det å ha det 
moro underveis gjør oss enda bedre

Våre verdier: 
Vi skal være …
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ORGANISASJON
NSI er et særforbund i norsk idrett 
bestående av idrettslag som 
organiserer studentidrett og friluftsliv 
i Norge. NSIs formål er «… å fremme 
studentenes idretts- og friluftsliv i 
Norge, og representere studentidretten 
internasjonalt» (§1 i NSIs lov). NSI er 
medlem av Norges idrettsforbund (NIF), 
og er forpliktet til å følge NIFs lover. 
NSIs virksomhet er i stor grad finansiert 
gjennom spillemidlene, som en del av den 
norske spillmodellen.

Internasjonal studentidrett
NSI er medlem av det europeiske 
studentidrettsforbundet (EUSA) og det 
internasjonale studentidrettsforbundet 
(FISU), og representerer norsk 
studentidrett internasjonalt samt deltar i 
konkurranser og mesterskap regulert av 
EUSA (student-EM) og FISU (student-
VM og Universiade).

En ren studentidrett
NSI arbeider for en ren idrett og er 
sertifisert som Rent Særforbund og 
følger Antidoping Norges retningslinjer.

EKSTERN FORANKRING
Norsk idretts langtidsplan «Idretten vil!» 
2019–2023, Norges idrettsforbund (NIF)
NSIs virksomhet vil i hovedsak bidra 
til måloppnåelse under følgende 
satsingsområder og mål i «Idretten vil!»:

– «Livslang idrett» – mål 1–3 
– «Bedre idrettslag» – mål 1–3
– «Flere og bedre idrettsanlegg» – mål 1
– «Bedre toppidrett» – mål 3
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Velferdspolitisk plattform, Norsk 
studentorganisasjon (NSO)
NSIs virksomhet vil i hovedsak bidra 
til måloppnåelse under punkt 6. 
Studentliv, hhv. 6.3 Studentidrett i NSOs 
velferdspolitiske plattform vedtatt 2019.

En bærekraftig studentidrett
NSIs virksomhet vil i hovedsak bidra til 
måloppnåelse under følgende fem av FNs 
bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål

ANSVAR OG SAMSPILL
Studentidrettslagenes daglige 
aktivitetstilbud ved studiestedene er 
drivkraften, og det viktigste arbeidet 
som gjøres i norsk studentidrett. NSI 
skal understøtte aktiviteten som skjer på 
klubbnivå. 
«Studentidretten vil!» er det styrende 
dokumentet for norsk studentidrett 
og skal engasjere og utfordre 
forbundet, studentidrettslag og individ. 
Enkeltindividers engasjement og det 
enkelte studentidrettslags bidrag er 
avgjørende for resultatet. Forbundsstyret 

har ansvar for at langtidsplanen 
2020–2024 «Studentidretten vil!» 
gjennomføres, og rapporterer til 
Forbundstinget hvert andre år. Sammen 
skaper vi fremtidens idrett.
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Studentidretten vil!

Langsiktig mål: 
– Alle skal kunne drive idrett og aktivitet i et 
studentidrettslag ved sitt studiested
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 Studentidretten vil være 
bindeleddet mellom ungdoms- og 
voksenidretten

Hvordan ser det ut når vi har lykkes?
Studentidretten reduserer frafallet i 
norsk idrett gjennom å være en arena 
som aktiviserer og inspirerer flere unge 
til livslang idrett, der de både fortsetter 
sitt engasjement og også kommer tilbake 
igjen som aktive i idretten. Student-
idretten er en leverandør av kompetente 
ledere, trenere og dommere til hele norsk 
idrett og til samfunnet for øvrig.

Studentidretten muliggjør å kombinere 
idrett og studier, både som utøver og 
tillitsvalgt, og er en læringsarena som gir 
relevant praksis og personlig utvikling 
som supplerer den enkeltes formelle 
utdanningsløp.

 Studentidretten vil være en 
viktig bidragsyter til aktive og 
helsefremmende campus

Hvordan ser det ut når vi har lykkes?
Studentidretten har et bredt idretts- og 

aktivitetstilbud av god kvalitet.
Studentidretten sørger for en aktiv 
og sosial studietid, og er en viktig 
bidragsyter til å øke studentenes helse, 
trivsel og studieprestasjoner. 

«AktivCampus» er etablert som 
konsept ved alle studiesteder. 
Studentsamskipnadene og 
utdanningsstedene er garantister for 
tilstrekkelig anleggskapasitet ved alle 
landets studiesteder.

Strategiområder for perioden 2020–2024

1

2
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 Studentidretten vil være en 
fremtidsrettet, bærekraftig og 
robust organisasjon 

Hvordan ser det ut når vi har lykkes?
Aktivitetstilbudet i studentidretten 
utvikles i tråd med medlemmenes 
interesser og er en utviklingsarena for nye 
idretter og aktivitetsformer. 

Kontinuitet og utvikling av 
organisasjonen sikres gjennom gode, 
moderne løsninger og kunnskapsdeling. 
Vi er endringsdyktige slik at vi skaper 

fremtiden på best mulig måte. 
Studentidretten har en miljøvennlig profil 
på alle våre arrangementer, og er en 
robust og veldreven organisasjon.

3
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Studentidretten skal! for perioden 
2022–2024
1.1.1 Utvikle og iverksette en 

anleggsstrategi for å 
bedre anleggstilgangen til 
studentidrettslagene

1.1.2 Videreutvikle Studentleker og 
Student-NM som arena for 
rekruttering, sportslig utvikling, 
klubbutvikling og innovasjon

1.1.3 Sikre god sportslig kvalitet 
på nasjonale mesterskap 
gjennom å etablere en anke- og 
regelkomite som skal revidere 

Gjennom å:
1.1 Ivareta og rekruttere flere aktive 

medlemmer i aldersgruppen 19–29 
år til norsk idrett for å sikre livslang 
idrett

1.2 Utvikle kompetente ledere, trenere 
og dommere til norsk idrett og 
ledere til samfunnet for øvrig

1.3 Tilrettelegge for «Dual Career» – 
kombinasjonen mellom idrett og 
studier

mesterskapsbestemmelsene og 
behandle innkomne klager 

1.1.4 Styrke aktivitets- og 
mesterskapstilbudet gjennom 
samarbeid på særforbundsnivå

1.1.5 Kartlegge kostnadsdrivere for 
det enkelte medlems deltakelse 
i studentidretten og utvikle flere 
tiltak for å redusere økonomi som 
barriere

1.2.1 Utvikle 200 ledere årlig gjennom 
nasjonale mesterskap og 
utdanningsprogram 

Strategiområde 1: 
Studentidretten vil være bindeleddet 
mellom ungdoms- og voksenidretten 
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1.3.1 Forsterke og forankre “Dual 
Career” (kombinasjonen mellom 
toppidrett og studier) som begrep 
i studentidretten og i idretten 
generelt

1.3.2 Tilrettelegge for 
toppidrettsstudenters deltakelse i 
internasjonale studentmesterskap 
gjennom å etablere formelle 
samarbeid med utvalgte 
særforbund  

1.3.3 Søke om å avholde et internasjonalt 
mesterskap

1.2.2 Stimulere til at flere tar 
trener- og dommerutdanning i 
studentidrettslagene gjennom 
økonomisk støtte

1.2.3 Videreutvikle Mentorprogrammet 
for unge ledere i samarbeid med 
Norges idrettsforbund

1.2.4 Kartlegge tillitsvalgte i 
studentidretten og deres videre 
karrierevei, både i og utenfor 
idretten

1.2.5 Kartlegge dagens muligheter for å 
oppnå studiepoeng gjennom verv i 
idretten
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Studentidretten skal! for perioden 
2022–2024
2.1.1 Jobbe målrettet inn mot 

studentsamskipnader, 
utdanningssteder og velferdsting 
for å utvikle samarbeidsmodeller 
som gir studentidretten bedre 
rammevilkår ved sine respektive 
studiesteder

2.1.2 Styrke aktivCampus som et 
nasjonalt konsept for hele norsk 
studentidrett

Gjennom å:
2.1 Legge til rette for at klubbleddet 

er en sentral samarbeidspartner i å 
sikre god studenthelse 

2.2 Ha aktive studentidrettslag knyttet 
til hvert studiested i Norge

2.3 Være en resept mot ensomhet

2.2.2 Stimulere til opprettelse av 
studentidrettslag på studiesteder 
som ikke i dag ikke har dette 
tilbudet

2.2.3 Bistå studentidrettslagene i 
utvikling av deres tilbud

2.3.1 Tilrettelegge for organiserte og 
egenorganiserte aktivitetstilbud 
med sosial profil og lav terskel for å 
delta i regi studentidrettslagene 

2.3.2 Synliggjøre verdien av å være aktiv 
i studentidrettens sosiale fellesskap 
for studenters psykiske og fysiske 
helse, og trivsel i studiehverdagen

Strategiområde 2: 
Studentidretten vil være en viktig bidrags-
yter til aktive og helsefremmende campus
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Studentidretten skal! for perioden 
2022–2024
3.1.1 Stimulere til oppstart av nye 

idretter og aktivitetsformer lokalt i 
studentidrettslagene

3.1.2 Benytte Student-Cup som arena for 
testing og etablering av nye idretter 
og aktiviteter 

3.2.1 Etablere en miljøvennlig profil 
på NSIs samlinger og stimulere 
til miljøvennlig(e) mesterskap og 
klubbdrift

Gjennom å:
3.1 Være en utviklingsarena for nye 

idretter og aktivitetsformer
3.2 Være bærekraftig og miljøvennlig
3.3 Være et forbilde for godt styresett, 

mangfold og åpenhet

3.2.2 Styrke rammebetingelsene til 
aldersgruppen 19–29 år gjennom 
politisk påvirkningsarbeid i idretts- 
og utdanningssektoren

3.2.3 Styrke rammebetingelsene 
til studentidretten gjennom å 
knytte til seg flere betydelige 
samarbeidspartnere

3.3.1 Sikre godt klubbarbeid gjennom 
å implementere studentidrettens 
klubbutviklingskonsept

Strategiområde 3: 
Studentidretten vil være en fremtidsrettet, 
bærekraftig og robust organisasjon 
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3.3.5 Ha kjønnsbalanse (min. 40 %) 
på leder- og styrenivå i norsk 
studentidrett 

3.3.6 Påvirke de internasjonale 
studentidrettsorganisasjonene 
til godt styresett og ren idrett 
gjennom å fremme verdiene 
åpenhet, demokrati og mangfold.

3.3.2 Bidra til en enklere 
studentidrettshverdag gjennom å 
tilgjengeliggjøre relevante digitale 
løsninger for medlemsmassen 
og bistå i opplæring og bruk av 
idrettens medlemssystem 

3.3.3 Fasilitere for erfaringsoverføring 
og kunnskapsdeling på tvers 
av studentidrettslag og mellom 
arrangører 

3.3.4 Øke mangfoldet i studentidretten 
med et spesielt fokus på å styrke 
paraidrettstilbudet



Vi skaper fremtidens idrett16



75 


	Sakspapirer FT.pdf
	Forbundsrapport 2020-2021
	Tingpapirer 2022 (6).pdf
	Tingpapirer 2022 (5).pdf
	Tingpapirer til utsending.pdf
	Tingsak nr. 1: Godkjenne de fremmøtte representantene
	Tingsak nr. 2: Valg av dirigenter
	Tingsak nr. 3: Velge to protokollførere, to representanter til å underskrive protokollen og redaksjonskomite
	Tingsak nr. 4: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
	Tingsak nr. 5: Behandle NSIs forbundsrapport for 2020 og 2021
	Tingsak nr. 6: Behandle lovutvalgets beretning
	Tingsak nr. 7: Behandle revidert årsregnskap 2020 og 2021, forbundsstyrets økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollkomiteens beretning
	Tingsak nr. 8: Behandle endringer i NSIs lov
	8 a) Lovendringsforslag § 13 Særforbundstingets oppgaver pkt. 14 Kontrollutvalg

	Tingsak nr. 9: Vedta resolusjon om studentidrettens rolle på campus
	Tingsak nr. 10: Behandle innkomne forslag
	10 a) Hederstegn i gull
	10 b) Opprettelse av en nasjonal styringsgruppe for aktivCampus
	10 c) Overordnede rammer for aktivCampus
	10 d) Instruks – Kontrollutvalget
	10 e) Instruks – Valgkomité

	Tingsak nr. 11: Fastsette kontingent
	Tingsak nr. 12: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett
	12 a) Langtidsplan «Studentidretten skal»! 2022-2024»
	12 b) Langtidsbudsjett 2022-2024

	Tingsak nr. 13: Engasjere revisor til å revidere NSIs regnskap
	Tingsak nr. 14: Valg
	Tingsak nr. 15: Bestemme sted for NSIs forbundsting 2024
	Vedlegg

	Vedlegg 1 - NSIs Lov

	Forbundsrapport 2020-2021.pdf
	Tingpapirer 2022 (5)
	Vedlegg 3 - Konseptbeskrivelse aktivCampus



	220321_nsi_strategi_1920x1080_skjerm.pdf
	Sakspapirer FT
	Forbundsrapport 2020-2021.pdf


