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Tidsplan for Forbundstinget 2012 
 
Fredag: 
14:00-16:00  Registrering på Idrettsbygget Gløshaugen 
16:00  Buss fra Trondheim sentrum (Idrettsbygget Gløshaugen) til Studenterhytta 

Eventuelt: 
  Mosjonsløpet Ting Staup – 8 km fra Lerkendal til Studenterhytta 
 
18:00  Åpning av Forbundstinget 
18:15-21:00    Forhandlinger (inkl. Kaffepause) 
21:00  Kveldsmat  
 
Lørdag: 
08:00  Frokost 
09:00-12.00 Forhandlinger  
12:00-14.00 Lunsj med aktiv pause 
14:00-16.15 Forhandlinger 
16:15-16.45 Kaffepause m/noe å spise 
16:45-19.00 Forhandlinger 
20:30  Tingbankett og underholdning 
 
Søndag: 
09:00  Frokost 
10:00-11.00 Forhandlinger 
11.00-12.00 Pause 
12:00-13:00 Diskusjon NSI 100-års jubileum 
13:00-14:00 Lunsj 
14:00-15:30 Diskusjon NSI 100-års jubileum 
15:00  Hjemreise for representantene, buss fra studenterhytta til Værnes.  
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Forslag til saksliste (vedtas på tingsak nr. 2) 
 
Tingsak nr.1  Godkjenne de fremmøte representantene 
 
Tingsak nr.2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Tingsak nr.3 Velge 2 dirigenter, 2 sekretærer, samt 2 representanter til å 

undertegne protokollen samt en person med ansvar for å fremme 
forslag på ny valgkomité. 

  
Tingsak nr.4  Behandle NSIs forbundsrpport 2010-2011 
 
Tingsak nr.5  Behandle lovkomiteens beretning 
 
Tingsak nr.6  Behandle det reviderte regnskap, revisor, styrets og   
   kontrollkomiteens beretninger 
 
Tingsak nr.7  Behandle innkomne forslag og saker 

7.1 Strategi for NSI 2012-2017 (inkl. Handlingsplan for 2012-2014) 
7.2 Ny lovmal for Norges Studentidrettsforbund 
7.3 Ny §22 Utmerkelsestegn 
7.4 Ny §23 Mesterskap og idrettsarrangement 
7.5 NSIs holdning til YOG2016/søknad for Oslo OL2022 

 
Tingsak nr.8 Tilsette statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og fastsette 

dennes honorar. 
 
Tingsak nr.9  Fastsette kontingent 
 
Tingsak nr.10 Vedta budsjett for perioden 2012-2014 
 
Tingsak nr.11 Velge følgende tillitsrepresentanter. 

- Forbundsstyret 
- Kontrollkomité 
- Lovkomité 
- Valgkomité 
- Representanter til NIF, NAIF, EUSA og FISU 
- Andre tingoppnevnte komiteer og utvalg mv. 

 
Tingsak nr. 12  Bestemme sted for NSIs Forbundsting 2014
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Tingsak nr. 1: Godkjenne de fremmøtte representanter 
 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget godkjenner de fremlagte fullmakter fra representantene i henhold til 

oversikt presentert av kontrollkomiteen.” 

 

 

Sakspapirer: 

NSIs lover 

Status for studentidrettslagenes representasjon 

 

Tilgjengeliggjøres på Forbundstinget: 

Fullmaktsskjemaer fra de fremmøtte representanter 

Oversikt fra Kontrollkomiteen – presenteres muntlig 

Status for studentidrettslagenes representasjon på forbundstinget pr. 31.12.10. 

(utskrift fra Idrettsregistreringen vil være tilgjengelig på tinget). 
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Sakspapirer tingsak nr.1: 

LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) 
Vedtatt på konstituerende Forbundsting  5. desember 1913 
Godkjent av Idrettsstyret  21. mars  1996 
Sist revidert av Forbundstinget  4. mars 2006 
Endring godkjent av Idrettsstyret 28.03.2000 

§ 1 Organisasjon 

 

Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag.  Lagene 
kan organiseres i særkretser. 
 
NSI er den høyeste myndighet i Norge for studentidrett. 
 
NSI er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), Nordens Akademiske Idrettsforbund (NAIF), 
European University Sports Association (EUSA) og Fédération Internationale du Sport 
Universitaire (FISU), og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for 
disse. 

§ 2 Formål 
 

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

§ 3 Medlemskap 
 

Et studentidrettslag kan opptas i NSI når minst 75% av medlemmene studerer ved norsk 
universitet, høgskole eller likeverdig lærested og laget er medlem av Norges 
Idrettsforbund.   
 
Forbundsstyret bestemmer hvilke institusjoner som gir grunnlag for medlemskap i NSI. 
 
Melding om medlemskap i forbundet sendes forbundet via idrettskretsen.  Utmelding 
skjer på samme måte. 
 
Alle lag som er tilsluttet forbundet plikter å overholde NIFs og forbundets lover, 
sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak. 
 
Lagets lover skal angi fra hvilken institusjon laget primært rekrutterer sine medlemmer. 

 
 
 
 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 90. ordinære forbundsting, Trondheim 9.-11.2012 
 6 
 

§ 4 Kontingent/Avgifter 
 

Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter. 
 
Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 
forbundstinget.  Styret kan frata lag som skylder kontingent/avgifter for mer enn ett år 
medlemskap i forbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF.  
Reglene i NIFs lov §10-2 gjelder tilsvarende. 

§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

 

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske 
utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.  Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske 
utgifter skal fremgå av forbundets budsjett og regnskap. 

§ 6 Inhabilitet 
 

For forbundets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs 
habilitetsregler, jf NIFs lov § 2-7. 

§ 7 Straffesaker 

 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs  straffebestemmelser). 

§ 8 Forbundstinget 

 

NSIs høyeste myndighet er Forbundstinget som holdes annethvert år i februar/mars 
måned i år med like årstall. 
  
Forbundstinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, direkte til de 
representasjonsberettigede organisasjonsledd.  Forslag som skal behandles på 
Forbundstinget må være sendt til styret senest 6 uker før tinget.  Fullstendig saksliste med 
forslag, beretning og revidert regnskap må være utsendt minst 3 uker før tinget. 
  
Forbundstinget er vedtaksfør med det antall godkjente stemmer som møter.  Ingen har 
mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
  
På Forbundstinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den 
utsendte sakslisten.  Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente 
stemmene krever det.  Slik beslutning kan kun fattes i forbindelse med vedtak om 
godkjenning av saksliste. 
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§ 9 Representasjon på forbundstinget 
 

På Forbundstinget møter med stemmerett 
 
a) Styret 
b)  Representanter fra medlemslagene etter følgende skala: 

 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 
c)      Representant(er) fra hver særkrets/særutvalg etter Forbundstingets bestemmelser. 
 
Representanter må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på 
medlemsmøte med dette valg kunngjort på saksliste, eller oppnevnt av styret etter 
fullmakt fra årsmøtet. 
 
For allianseidrettslag og idrettslag som er medlemmer i dette stiller hovedlaget med det 
antall representanter ut i fra alliansens totale medlemstall. 
 
Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av 
forbundet.  Det kan nyttes reiseutgiftsfordeling. 
 
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett: 
 
d) Kontrollkomiteens medlemmer 
e)  Lederne i lovbestemte eller tingvalgte utvalg, eventuelt nestleder eller 
 styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. 
f) Forbundets generalsekretær 
g)  Revisor 
 
Dessuten kan også følgende møte med talerett: 
 
h)  Norske medlemmer i NAIFs eller FISUs valgte styrer og utvalg 
i) Medlemmer i lovbestemte eller tingvalgte utvalg 
j)  Forbundets øvrige ansatte personell 
k) De av Forbundsstyret spesielt inviterte 

§ 10 Ledelse av Forbundstinget 

  

Forbundstinget ledes av valgt(e) dirigent(er).  Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt 

representant. 

§ 11 Forbundstingets oppgaver 

 
Forbundstinget skal: 

1)  Godkjenne de fremmøtte representanter. 
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2)  Godkjenne saksliste og forretningsorden. 
3) Velge 2 dirigenter, 2 sekretærer, samt 2 representanter til å undertegne protokollen 

samt en person med ansvar til å fremme forslag på ny valgkomite.  
4) Behandle årsberetning. 
5)     Behandle lovkomiteens beretning. 
6)   Behandle det reviderte regnskap, revisors og kontrollkomitéens beretninger. 
7) Behandle innkomne forslag og saker. 
8)   Tilsette statsautorisert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsette 

dennes honorar. 
9)    Fastsette kontingent. 
10)  Vedta langtidsplan og budsjett. 
11)  Velge følgende tillitsrepresentanter: 
 

a) Forbundsstyre; bestående av president, visepresident og 5 medlemmer, samt 1 
varamedlem. 

 b) Kontrollkomite; bestående av leder, nestleder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. 
c) Lovkomite; bestående av leder, nestleder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. 
d) Valgkomite; bestående av leder nestleder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. 
e) Representanter til NIF, NAIF, EUSA og FISU 

        f) Andre tingoppnevnte komiteer og utvalg mv.. 
 
12) Bestemme sted for neste Forbundsting. 
 

Valgkomiteens innstilling på nye tillitsrepresentanter skal fremmes første dag av 
tingsforhandlingene. 
  
President og visepresident i forbundsstyre, leder og nestleder i komiteer og utvalg velges 
enkeltvis.  De øvrige medlemmer velges samlet først og deretter velges varamedlemmer 
samlet. 
  
Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn.  Kjønnsfordelingen 
i medlemsmassen i forbundets lag skal være retningsgivende for sammensetningen, dog 
slik at det er minst to representanter fra hvert kjønn i råd og utvalg mv. som består av 
mer enn 3 medlemmer.  Valg skjer etter bestemmelsene i NIFs lov §2-11. 
  
Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsgren, med 
mindre idrettsstyret gir dispensasjon.  Ingen kan samtidig være leder eller nestleder i 
underordnet og overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et 
lag kan være leder eller nestleder i idrettskrets, særforbund, særkrets eller idrettsråd. 

 

§ 12 Stemmegivning på Forbundstinget 

 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene.  Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 
  



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 90. ordinære forbundsting, Trondheim 9.-11.2012 
 9 
 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.  Bare foreslåtte kandidater 
kan føres opp på stemmeseddelen.  Skal flere velges ved samme avstemming, må 
stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved 
vedkommende avstemming.  Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 
foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke 
og stemmene anses som ikke avgitt. 
  
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved 
valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten 
av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. 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 bundet omvalg mellom de øvrige 
kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er 
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 13 Ekstraordinært Forbundsting 
 

Ekstraordinært Forbundsting holdes når Idrettsstyret, styret eller 1/3 av forbundets lag 
eller særkretser sender inn skriftlig krav om det. 
  
Ekstraordinært Forbundsting innkalles med minst 2 ukers varsel.  Tinget kan bare 
behandle de saker som kravet om tinget omfatter og som er blitt kunngjort i innkallelsen. 

§ 14 Forbundsstyret 

 

Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom Forbundstingene. 
  

Forbundsstyret skal: 
1. Iverksette Forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og 

bestemmelser. 
2.  Ha ansvaret for forbundets daglige ledelse, representere forbundet utad og ivareta 

forbundets interesser. 
3.  Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer etter oppdrag av tinget eller som styret  
        finner påkrevd, samt utarbeide retningslinjer for disse. 
4.  Utarbeide årsmelding, legge frem revidert regnskap, samt tilrettelegge saker til 

behandling av Forbundstinget. 
  
Forbundsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide 
retningslinjer for dette.  

§ 15 Forbundsstyrets møter 

 
Forbundsstyret holder møter når president bestemmer.  Styremøter skal dessuten holdes 
når et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
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Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer.  Ved stemmelikhet gjør 
møteleders stemme utslaget. 
  
Over styrets møter føres protokoller. 
  
Etter et lovlig innkalt styremøte er styret beslutningsdyktig når et flertall av styrets 
medlemmer er tilstede, inkludert president eller visepresident. 

§ 16 Generalsekretæren 

 

Generalsekretæren er leder for sekretariatet.  Generalsekretæren er ansvarlig for alle 
administrative funksjoner innen NSI og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er 
truffet av styret.  Forøvrig arbeider generalsekretæren etter instruks utarbeidet av styret. 
  
Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett på Forbundstinget, styremøter og 
arbeidsutvalg, og i alle komiteer og utvalg. 

§ 17 Utvalg og komiteer 
 

Forbundets tingvalgte komiteer arbeider etter instruks og retningslinjer vedtatt av 
Forbundstinget. 
  
Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som 
forbundsstyret forelegger.  Lovkomiteen kan også selv fremkomme med forslag. 
  
Kontrollkomiteen skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med 
organisasjonens lov og beslutninger, og skal sammen med den tilsatte revisor gjennomgå 
organisasjonens regnskaper etter at disse er revidert av revisor.  Kontrollkomiteen møter 
så ofte som det påkreves for å sikre et tilstrekkelig tilsyn. 

§ 18 Studentmesterskap 
 

NSI har innstiftet og eier retten til å arrangere Norske Studentmesterskap (SM) og Norske 
Studentleker (SL). 
  
Arrangement av SM og SL reguleres gjennom egne statutter, vedtatt av Forbundstinget, 
samt gjennom utfyllende bestemmelser og regler for den enkelte idrett vedtatt av 
Forbundsstyret. 
 

§ 19 Hederstegn 

 
NSIs høyeste utmerkelse — hederstegnet i gull — kan bare tildeles personer som på en 
fortjenstfull måte har arbeidet for norsk studentidrett.  Vedtak om utdelingen besluttes 
av Forbundstinget etter innstilling av Forbundsstyret, med 3/4 flertall av de avgitte 
stemmene. 
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§ 20 Oppløsning 
Forslag om oppløsning av forbundet må først behandles på ordinært forbundsting. Blir 
oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Forbundsting 3 
måneder senere.  For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
  
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av forbundet, tilfaller forbundets eiendeler NIF. 

§ 21 Lovendring 
Endring av denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Forbundsting 
etter å ha vært oppført på sakslisten. 
  
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
  
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 

§ 20 kan ikke endres. 
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Status for studentidrettslagenes representasjon: 
 
Ut fra medlemstallene som er registrert på NSIs medlemslag (tall fra 31.12.2011), har medlemslagene 
rett til følgende antall tingrepresentanter (*endelige tall fra Idrettsregistreringen er tilgjengelige fra 
01.03.2012. Endelig liste presenteres på Forbundstinget):  

 

1 representant  2 representanter 4 representanter 

Akademisk Skytterlag 
Bodøstudentenes Idrettslag 
Drammenstudentenes IL 
Elverumstudentenes IL 
Grimstad Studentenes IL 
Gøy Håndballklubb 
Haukeland Roklubb 
Hamarstudentenes IL 
HiSSI 
Høgskolen i Bergen IL 
Høgskolen i Narvik IL 
Høgskolen i Telemark, Bø 
Hønefoss Studentenes IL 
Justitsia Roklubb 
Legestudentenes IK 
Levangerstudentenes IL 
Luftkrigsskolen IL 
Moldestudentenes IL 
NITH Oslo 
Oslo Ingeniørhøgskole IL 
Placebo Ballklubb 
Renastudentenes IL 
Råmund B.I.L 
Steinkjerstudentenes IL 
TRIMIUS 
Trondheim Ingeniørhøgskole 
Unikum Idrettslag 
Universitetets Katateklubb 
Valkyrien Idrettslag 
Volda Studentidrettslag 
Studentspretten IL 
UiA Lacrosse 
UiS Volley 
Energi FK – Gløshaugen 
Odnotologisk IL 
SCK 
Juristforeningen stud.lag 
Krigsskolen IL 
Politihøgskolens IL 
Vestfold Studentsamfunns IL 

 

NHHI 
Norske Studenters Roklubb 
UMBI 
Bislettstudentenes IL/HiOA IL 
Blindern Studenthjem IF 
NIHI 
Lillehammerstudentenes IL 
BI Bergen Stud.lag 
Jusstudentenes IK 
Kristiansandstudentenes IL 
Norges Veterinærhøgskole IL 
BI Athletics 
STIL-UiS 
 
 
 

BSI 
NTNUI 
OSI 
TSI 
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Tingsak nr. 2: Godkjenne saksliste og forretningsorden 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget vedtar den foreslåtte sakslisten.” 

”Forbundstinget vedtar den foreslåtte forretningsorden.” 

 

 

Sakspapirer: 

Forslag til saksliste 

Forslag til forretningsorden
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Sakspapirer tingsak nr. 2: 

Forslag til saksliste 
 
Tingsak nr.1  Godkjenne de fremmøte representantene 
 
Tingsak nr.2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Tingsak nr.3 Velge 2 dirigenter (hvorav 1 er dirigentens bisitter), 2 sekretærer, samt 

2 representanter til å undertegne protokollen samt en person med 
ansvar for å fremme forslag på ny valgkomité. 

  
Tingsak nr.4  Behandle NSIs forbundsrapport 2010-2011 
 
Tingsak nr.5  Behandle lovkomiteens beretning 
 
Tingsak nr.6  Behandle det reviderte regnskap, revisor, styrets og   
   kontrollkomiteens beretninger 
 
Tingsak nr.7  Behandle innkomne forslag og saker: 

7.1 NSIs strategi for perioden 2012-2017 (inkl. målplan for 2012-2014) 
7.2 Ny lovmal for Norges Studentidrettsforbund 
7.3 Ny §22 Utmerkelsestegn 
7.4 Ny §23 Mesterskap og idrettsarrangement 
7.5 NSIs holdning til YOG2016/søknad for Oslo OL2022 

 
Tingsak nr.8 Tilsette statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og fastsette 

dennes honorar. 
 
Tingsak nr.9  Fastsette kontingent 
 
Tingsak nr.10 Vedta budsjett for perioden 2012-2014 
 
Tingsak nr.11 Velge følgende tillitsrepresentanter. 

- Forbundsstyret 
- Kontrollkomité 
- Lovkomité 
- Valgkomité 
- Representanter til NIF, NAIF, EUSA og FISU 
- Andre tingoppnevnte komiteer og utvalg mv… 

 
Tingsak nr. 12  Bestemme sted for NSIs Forbundsting 2014 
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Forslag til forretningsorden 
 
1. Tinget ledes av 2 dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. 
 
2. Protokollen føres av 2 valgte sekretærer som seg imellom fordeler arbeidet. 
 
3. Ingen kan ha innlegg i samme sak mer enn tre ganger, unntatt fra dette er 

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

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

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

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

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

 
7. Ved avstemning gjelder følgende bestemmelser: 
 
 Lovendringer: 

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

Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
 
 Blanke stemmer anses som ikke avgitte (se for øvrig NIF´s lov § 2-11). 
 
8. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall stemmer 

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

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

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

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

 
Forbundstinget velger; Marius H. Johannessen og Andrea Schmalzried som sekretærer. 

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

 
Forbundstinget velger …………………………………… til å fremme forslag på ny valgkomité” 

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

 
Sakspapirer: Ingen 
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Tingsak nr. 4: Behandle NSIs forbundsrapport 2010-2011 
 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  
”Forbundstinget godkjenner den fremlagte forbundsrapport for 2010-2011” 
 

 

Sakspapirer: 

Forslag til NSIs Forbundsrapport 2010-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 90. ordinære forbundsting, Trondheim 9.-11.2012 
 18 
 

Sakspapirer tingsak nr.4: 

 

NORGES 
STUDENTIDRETTSFORBUND 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORBUNDSRAPPORT 
 

2010-2011 
 

 
 
 
 
 
 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 90. ordinære forbundsting, Trondheim 9.-11.2012 
 19 
 

1. IDRETT OG FRILUFTSLIV 
Årene 2010 og 2011 var to begivenhetsrike år for Norsk studentidrett. To svært vellykkede 
Studentleker ble gjennomført med stor deltakelse fra NSIs medlemslag. Arrangørklubbene 
for SL2010 og SL Bergen Challenge 2011, NTNUI og NHHI, gjorde sitt for at det i perioden ble 
gjennomført hele 33 Norske Studentmesterskap (SM) med i alt 3696 deltakere.  
 
NSI har i perioden hatt fokus på å utvide medlemslagenes aktivitetstilbud, ved å tilby 
deltakelse i Student-EM for vinnere av SM. Det deltok 13 norske lag i 8 Student-EM i 
perioden. I tillegg til deltakelse på EUSA Cup i biljard. Totalt deltok 139 medlemmer i de ulike 
turneringene. NIHI jentene vant bronse i Student-EM i futsal i 2010 og Terje Olav Hjerpbakk 
vant EUSA Cup i biljard samme år. 
 
I samarbeid med andre særforbund deltok NSI i 12 Student-VM og deltok med hele 69 
utøvere i Vinter- og Sommeruniversiaden i perioden.   
 
Det ble i perioden igangsatt prosess for å styrke rammene for SM. Reisestøtteordningen ble 
styrket og SM-bestemmelsene er revidert og legges frem på Forbundstinget 2012. Friluftsliv 
er for første gang inkludert i bestemmelsene. Sistenevnte er en viktig aktivitet lokalt i mange 
studentidrettslag, og NSI støttet en rekke friluftslivsaktiviteter via støtteordningen 
utviklingsmidler.  
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1.1 STUDENTLEKER 

De tredje Studentleker i Norsk studentidrettshistorie ble gjennomført av NTNUI, i deres 100 
jubileumsår, i februar 2010. Det ble tidenes største norske studentidrettsarrangement med 
1750 deltakere. Lekene hadde sin offisielle åpning på Trondheim torg, hvor Idrettspresident 
Tove Paule hilste deltakerne. Avløst av fakkeltog, fortsatte åpningsshowet i Samfunnet, hvor 
det blant annet var danseshow utført av blant andre NTNUIs verdensmestre i dans.  
 
Studentlekene ble gjennomført med 12 Studentmesterskap, og med en rekke andre mer 
sosialt orienterte idrettsaktiviteter; koiefemkamp (38 deltakere), simulatorgolf (16d.), 
innendørsroing (15d.) og Telemark/alpint (22d.). Underveis ble det arrangert ledermiddag 
for ledere av studentidrettslag og med gjester fra Idrettstyret og andre representanter fra 
norsk idrett, lokalpolitikere, rektor ved NTNU og internasjonale gjester fra det finske, estiske 
og tyske studentidrettsforbundet. Lekene ble avsluttet med fellesbankett for alle deltakerne. 
 
I 2011 ble studentlekene avholdt i Bergen. SL Bergen Challenge utvidet konseptet 
Studentleker, ved å døpe det til en studentidrettsfestival, og inkludere en rekke 
kulturaktiviteter i sitt program. Åpningen skjedde midt i byen med et fyrverkeri aldri tidligere 
sett i Bergen. Liv Grete Skjelbreid Poiree tente BC-ilden, og fra scenen var det show, konsert 
og en verdig åpning av lekene. 
 
Det ble gjennomført 12 studentmesterskap, og arrangementet inkluderte også håndball-, 
squash- og croguetturnering, cheerleadingoppvisning og halvmaraton utover 
studentmesterskapene. Ledermiddag ble arrangert av NSI og lekene ble avsluttet med stor 
bankett for alle deltakerne. 
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1.2 STUDENTMESTERSKAP 

I 2010 ble det arrangert 16 SM: badminton, basketball, fekting, fotball, futsal, håndball, 
innebandy, lacrosse, langrenn, orientering, roing, squash, svømming, sykling, tennis og 
volleyball. 2 SM (telemark/alpint og seiling) ble tildelt men avlyst pga for få påmeldte. 
Arrangører for SM 2010 var: NTNUI, NIHI og Regattastyret i Bergen. 
 
Totalt antall deltakere på SM 2010 var 2249.  
406 studenter deltok på SM i individuelle idretter, 1843 på SM i lagidretter.  
 
i 2011 ble det arrangert 17 SM: badminton, basketball, bordtennis, curling, fekting, futsal, 
golf, håndball, innebandy, lacrosse, motbakkeløp, roing, seiling, squash, svømming, tennis og 
volleyball. 6 SM (rugby, softball, telemark/alpint, rulleski, orientering og klatring), ble tildelt, 
men avlyst pga for få påmeldte. Arrangører for SM 2011 var: NHHI, NTNUI, Gøy HK/NIHI, BSI 
og Regattastyret i Bergen.  
 
Totalt antall deltakere på SM 2011 var 1447.  
152 studenter deltok på SM i individuelle idretter, 1295 på SM i lagidretter. 
 
Antall deltakere pr. SM 2010 og 2011: 

Idrett 
2010 2011 

Damer Herrer Totalt Damer Herrer Totalt 

Badminton 5 30 35 1 19 20 

Bordtennis - - - 0 10 10 

Fekting 3 14 17 6 9 15 

Golf  - - - 0 10 10 

Langrenn 44 96 140 - - - 

Motbakkeløp - - - 6 18 24 

Orientering 6 19 25 - - - 

Squash 6 25 31 5 21 26 

Svømming 25 27 52 7 15 22 

Sykling 1 40 41 - - - 

Tennis 14 51 65 7 18 25 

Totalt 104 302 406 32 120 152 

Antall deltakere på SM individuelle idretter 2010 og 2011 

 
Idrett 2010 2011 

Damer Herrer Mixed Totalt Damer Herrer Mixed Totalt 

Basketball 7 8 - 15 0 5 - 5 

Curling - - - - - 6 - 6 

Fotball 8 16 - 24 - - - - 

Futsal 12 25 - 37 7 16 - 23 

Håndball 24 12 - 36 21 13 - 34 

Innebandy 7 12 - 19 7 10 - 17 

Lacrosse Mangler rapport - - 13 - 13 

Roing 5 7 - 12 3 7 - 10 

Seiling - - - - - - 11 11 

Volleyball 10 9 - 19 6 12 - 18 

Totalt 73 89 - 162 44 82 11 137 

Antall lag på SM lagidretter 2010 og 2011 
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Antall klubber per SM i 2010: 
Idrett Antall 

klubber 
Klubber 

Håndball 13 BI Athletics, BSI, ESI, HiSSI, KSI, NHHI, NIHI, NTNUI, OSI, Placebo BK, SCK, TSI, 
UMBI 

Futsal 12 ESI, HiSSI, HiT IL, Janus IF*, LIK, NHHI, NIHI, NTNUI, OSI, Placebo BK, RSI, TSI,  

Fotball 11 NIHI, ESI, OSI, SCK, NTNUI, LIK, BSI, HIT IL, BSIL, ENERGI FK, RSI 

Innebandy 10 BSI, ESI, HiSSI, NHHI, NTNUI, OSI, RSI, STIL, TSI, UMBI 

Badminton 8 BSI, HiT IL, NTNUI, OSI, SCK, STIL, TSI, UMBI 

Volleyball 7 BSI, ESI, HiT IL, NIHI, NTNUI, RSI, STIL 

Basketball 6 HiT IL, NHHI, NTNUI, OSI, RSI, TSI 

Roing 7 Haukeland RK, Jagiellonian RC*, Justitia RK, NHH Crew, NHHI, NTNUI, Valkyrien,  

Tennis 7 ESI, Janus IF*, LIK, NHHI, NIHI, NTNUI, STIL 

Langrenn 5 BSI, NIHI, NTNUI, OSI, RSI 

Squash 5 HiSSI, NHHI, NTNUI, OSI, Placebo Ballklubb,  

Svømming 5 BSI, NIHI, NTNUI, OSI, UMBI 

Fekting 3 NHHI, NTNUI, OSI 

Orientering 3 NIHI, NTNUI, OSI 

Sykling 3 MSI, NTNUI, OSI 

Lacrosse ? BI Athletics, UiA Lacrosse, NHHI (ikke fullstendig liste) 

Antall deltakende klubber på SM 2010  
* ikke medlem i NSI 
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Antall klubber pr SM i 2011: 
Idrett Antall 

klubber 
Klubber 

Futsal 11 BSI, ESI, HiOA IL, HiSSI, Juristforeningen SIL, NHHI, NIHI, NTNUI, OSI, RSI, SCK  

Volleyball 11 BSI, ESI, HiTIL, KSI, NHHI, NIHI, NTNUI, SCK, SSI, STIL, Studentspretten 

Håndball 9 BI Athletics, BSI, Gøy HK, NHHI, NIHI, NTNUI, OSI, STIL, TSI 

Innebandy 9 BSI, HiTIL, Juristforeningen IL, NHHI, NTNUI, OSI, RSI, STIL, TSI 

Motbakkeløp 8 BSI, ESI, NHHI, NIHI, OSI, RSI, TSI, Valkyrien 

Lacrosse 7 BI Bergen, BI Athletics, GSI, HiO Lacrosse, UiA Lacrosse, NHHI, NTNUI 

Roing 6 Haukeland RK, Justitia RK, NHH Crew, NHHI, NTNUI, Valkyrien  

Seiling 6 BI Athletics, HiSSI, KSI, NHHI, NTNUI, Valkyrien 

Badminton 5 BSI, ESI, NHHI, NTNUI, STIL 

Basketball 5 HiTIL, NHHI, NIHI, NTNUI, Tromsø Ravens 

Curling 5 BI Bergen, ESI, HiTIL, KRIK Student Bergen, NHHI 

Fekting 5 BI Bergen, BSI, Juristforeningen IL, NHHI, Valkyrien 

Golf 5 HiB IL, HiSSI, KRIK Student Bergen, NHHI, NTNUI 

Svømming 4 BSI, NTNUI, OSI, Valkyrien 

Tennis 4 BI Bergen, HiB IL, HSI, NHHI 

Bordtennis 3 NHHI, NIHI, ? 

Squash 3 NHHI, NTNUI, Placebo BK 

Antall deltakende klubber på SM 2011 
 

I 2011 deltok 32 av NSIs medlemsklubber på ett eller flere SM. 
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1.3 STUDENT-EM 

 
2010: NSI var representert på 2 av de 11 SEM som ble arrangert i 2010. I tillegg stilte NSI 
med deltakere på EUSA Cup i biljard. I alt 44 studenter fra norske universiteter og høgskoler 
deltok i EUSAs idrettsarrangementer. Norske deltakere på SEM/EUSA Cup 2010 var: NIHI, 
NHHI, NTNUI, HiST, UiO og NTNU.  
 
Terje Olav Hjerpbakk vant EUSA Cup i biljard. Jentelaget fra NIHI kom på 3. plass i Student-
EM i futsal. NIHIs keeper, Beate Alderslyst, ble kåret til turneringens beste keeper.  
 
2011: NSI var representert på 6 av de 16 SEM som ble arrangert i 2011. Totalt deltok 95 
studenter fra norske universiteter og høgskoler i EUSAs idrettsarrangementer. Norske 
deltakere på SEM 2011 var: NTNUI, ESI, NIHI, UiO og UiS. Ingen norske deltakere tok medalje 
i Student-EM 2011.  
 

Idrett 2010 2011 

 Jenter Gutter Totalt Jenter Gutter Totalt 

Futsal 10 13 23 10 10 20 

Fotball - - - 0 16 16 

Volleyball - - - 10 11 21 

Håndball - - - 14 0 14 

Sandvolleyball - - - 0 4 4 

Roing 9 9 18 9 11 20 

Biljard - 3 3 - - - 

Totalt 19 25 44 43 52 95 
Deltakere Student-EM/EUSA Cup 2010 og 2011 

 

 
Terje Olav Hjerpbakk, Gull – EUSA Cup Biljard 2010 – Bronsejentene fra NIHI – Student-EM i Futsal 2010. 
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1.4 STUDENT-VM 2010 

 
NSI/Norge stilte med deltakere i 7 av de 27 SVM som ble arrangert i 2010.  
Silje Ekroll Jahren tok bronse på langdistansen i Student-VM i orientering. 
 
Antall norske deltakere på Student-VM 2011 

Idrett Utøvere Støtteapparat* Totalt 

Jenter Gutter Totalt Kvinner Menn Totalt 

Bryting 1 1 2 0 0 0 2 

Innebandy 0 13 13 0 3 3 16 

Orientering 6 6 12 0 2 2 14 

Ridning 2 1 3 0 0 0 3 

Rugby 8 10 18 1 4 5 23 

Taekwondo 1 2 3 0 2 2 5 

Vektløfting 0 1 1 0 1 1 2 

NSI 0 0 0 1 1 2 2 

Totalt 18 34 52 2 13 15 67 
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1.5 VINTER- OG SOMMER UNIVERSIADEN 2011 

 
Vinteruniversiade 2011 
NSI/Norge stilte med deltakere i 3 av de 12 idrettene i Vinteruniversiaden 2011. 
Norge tok ingen medaljer i Vinteruniversiaden 2011. 
 

Idrett Utøvere Støtteapparat Totalt 

Jenter Gutter Totalt Kvinner Menn Totalt 

Curling 0 4 4 0 1 1 5 

Kombinert 0 3 3 0 1 1 4 

Alpint 1 0 1 0 0 0 1 

NSI 0 0 0 1 1 2 2 

Totalt 1 7 8 1 3 4 12 

Antall norske deltakere på Vinteruniversiaden 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den norske troppen i Vinteruniversiaden 2011 
 
 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 90. ordinære forbundsting, Trondheim 9.-11.2012 
 27 
 

Sommeruniversiade 2011 
NSI/Norge stilte med deltakere i 10 av de 24 idrettene i Sommeruniversiaden 2011. 
Norge tok ingen medaljer i Sommeruniversiaden 2011. Beste prestasjon var vårt herrepar i 
Beach-volleyball, Anders Stømsvåg og Morten Kvamsdal, som var tapende bronsefinalister. 
 

Idrett Utøvere Støtteapparat Totalt 

Jenter Gutter Totalt Kvinner Menn Totalt 

Friidrett 7 7 14 0 2 2 16 

Bueskyting 0 3 3 0 1 1 4 

Svømming 0 2 2 0 0 0 2 

Stup 1 1 2 1 1 2 4 

Volleyball 9 12 21 1 7 8 29 

Sandvolleyball 2 2 4 1 1 2 6 

Turn 2 3 5 1 4 5 10 

Taekwondo 1 3 4 0 1 1 5 

Sykling 0 1 1 1 0 1 2 

Skyting 4 1 5 1 1 2 7 

NSI 0 0 0 3 4 7 7 

Totalt 26 35 61 9 22 31 92 
Antall norske deltakere på Sommeruniversiaden 2011 

 

Norges lag i Sandvolleyball i Sommeruniversiaden 2011: Anders Strømsvåg & Morten 
Kvamsdal 
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1.6 STUDENTREGATTAEN I DRAMMEN 

I samarbeid med Norges Roforbund, Drammenstudentens IL, Drammen kommune og 
Drammen Roklubb ble Drammen studentregatta arrangert 19. juni 2010 og 22. juni 2011. 
Henholdsvis fire og fem studentidrettslag deltok i regattaen. NTNUI, BI Drammen, BI Oslo, et 
sammensatt jentelag fra Bergen og studenter i Drammen Roklubb har deltatt i regattaen. 
Hovedmålet med prosjektet har vært å styrke dagens romiljøer i norsk studentidrett, ved å 
supplere dagens aktivitetstilbud med denne ney møteplass og konkurransearena for 
studentroklubbene. I tillegg var målet med prosjektet å stimulere til at det etableres flere 
studentroklubber på østlandet, og på Høgskoler og Universiteter der det i dag ikke finnes et 
rotilbud for studenter. 
 
Prosjektet ble gjennomført som et supplement, og ikke en konkurrent til 
Studentmesterskapet i roing. Prosjektet har i tillegg tildelt utviklingsmidler til roklubbene og 
blant annet bidratt til studentroklubbene har gjennomført treningssamlinger.  
 

1.7 FUNKSJONSHEMMEDE 

I arbeidet for inkludering av funksjonshemmede i norsk studentidrett ble det vedtatt ny 
støtteordning for lokale prosjekter for funksjonshemmede. Styremedlem Thor-André 
Søyland deltok på landskonferansen for Idrett for funksjonshemmede og opprettet dialog 
med flere særforbund om å kunne starte samarbeidsprosjekter. Det ble forsøkt gjennomført 
el-innebndy turnering under SL Bergen Challenge, som dessverre måtte avlyses på grunn av 
for få påmeldte. Det vil gjøres et nytt forsøk på å vise frem el-innebandy på neste SL. 
Støtteordningen hvor studentidrettslag kan søke midler til lokale aktiviteter er lite benyttet 
av lagene. 
 

1.8 FRILUFTSLIV 

I tråd med Forbundstingets ønske om økt fokus på friluftsliv, ble det forsøkt å gjennomføre 
et nasjonalt friluftslivstreff i perioden. Elverumsstudentenes Idrettslag var langt i 
planleggingen, da de dessverre måtte skrinlegge friluftslivscamp i Elverum. Friluftsliv er 
etablert som semesterstart arrangement i flere studentidrettslag, og friluftslivsarrangement i 
Oslo, Tromsø og Bergen ble støttet via støtteordningen for utviklingsmidler. Skredkurs og 
førstehjelpskurs ble også gjennomført lokalt via nevnte støtteordning. 
 

1.9 PROSJEKTET RACKET & ROCK’N ROLL 

Prosjektet Racket & Rock’n Roll ble etter 6 prosjektår avsluttet 30.09.2011. Prosjektet sto for 
11 ulike lokale aktivitets- og kompetansehevingstiltak som engasjerte totalt 358 deltakere i 
idrettene bordtennis, dans og badminton i perioden 2010-2011. 
 
 
 
 
 
 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds 90. ordinære forbundsting, Trondheim 9.-11.2012 
 29 
 

2. KLUBBUTVIKLING OG KONFERANSER 
Det ble i perioden 2010-2011 gjennomført seks nasjonale konferanser for 
studentidrettsledere og aktivitetsledere i studentidrettslag. I tillegg befestet NSI sin satsing 
på ungt lederskap, ved å arrangere Lederkurs for Ungdom (13-19 år) både i 2010 og i 2011. 
 
NSIs klubbutviklingsarbeid baseres på studentidrettslagenes ønsker og behov, og skal 
tilpasses studentidrettslagenes særegenheter og særlige utfordringer. NSI gjennomførte i 
perioden en rekke klubbesøk, og tildelte oppstart- og utviklingsmidler etter søknad fra 
lagene. Kompetanse har vært et nøkkelbegrep i arbeidet og tilrettelegging av ungt lederskap 
(tilbud om trener og lederkompetanse) ble prioritert i perioden.    
 

2.1 NETTVERKSSAMLING  

Nettverkssamlingen 2010 ble gjennomført som et miniseminar i forbindelse med 
Forbundstinget i Bergen 27. mars, med BSI som teknisk arrangør.  
Tittel: ”Studentidrettslag som sosiale arenaer” 
Foredragsholdere: Einar Gelius, Håvard B. Øvregård, NIF, Marius H. Johannessen, NSI  
Deltakelse: 25 representanter fra 11 studentidrettslag deltok. 
 
Nettverkssamlingen 2011 ble gjennomført 11.-13. mars 2011 på UBC Ullevål stadion, Oslo. 
Tittel: ”Studentidrettslaget i sentrum” 
Foredragsholdere: Jorodd Asphjell, Idrettstyret NIF, Olaf Tabor, EUSA, Bergit Sønstebø 
Svendseid, LNU, Harald Westby, SiO, Sjur Øyen, NTNUI, Håvard Lauvålien og Martin Lycke, 
NHHI, Karl Olav Haaland, Kaja Hauge Johansen og Marius H. Johannessen, NSI 
Deltakelse: 53 deltakere fra 15 ulike studentidrettslag deltok. 
 

2.2 AKTIVITETSKURS  

Aktivitetskurset 2010 ble gjennomført på Olympiatoppen, Oslo 17.-19. september. 
Hovedgjest: Nina Solheim – Aktivitetskurs: Biljardkurs, Oslo Biljardklubb 
Tema: Motivasjon og idrettspsykologi; Frank Abrahamsen, Behandling av idrettsskader; 
Agnethe Nilstad, Basistrening; Espen Amundsen, NSI-presentasjoner; Andrea Schmalzried, 
Julie Ravlo, Thor-Andre Søyland. 25 deltakere fra 7 studentidrettslag deltok.  
 
Aktivitetskurset 2011 ble gjennomført på Olympiatoppen, Oslo 16.-19. september. 
Hovedgjest: Finn Aamodt – Aktivitetskurs: Swingkurs med OSI dans. 
Tema: Motivasjon; Lars Kolsrud, Idrettspsykologi: Frank Abrahamsen, Behandling av 
idrettsskader; Cathrine Engen, Basistrening; Espen Amundsen, Utholdenhetstrening; Espen 
Tønnesen, NSI-presentasjon; Karl Olav Haaland. 32 deltakere fra 14 studentidrettslag deltok. 
 

2.3 LEDERSAMLING 

Ledersamling 2010 ble gjennomført i Molde 15.-17. oktober, med MSI som teknisk arrangør.  
Tittel for samlingen: ”Samarbeid og utvikling” og ”Studentidrett, Nettverk og EU” 
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Foredragsholdere: Åpning ved rektor Solfrid Vatne, Karette W. Sandbu, Idrettstyret NIF, Karl 
Olav Haaland, NIF, Jan Åge Fjørtoft, Kaja Hauge Johansen, Tone Sparby, NAOF, Anja Veum, 
NIF,  Julien Buhajezuk, FFSU. 61 representanter fra 12 lag deltok på samlingen.  
 
Ledersamling 2011 ble gjennomført i Tromsø 28.-30. oktober, med TSI som teknisk arrangør. 
Tittel for samlingen: ”Ledelse i praksis” 
Foredragsholdere: Børge Robertsen, Leder Sjakk-OL, Tormod Tvare, Idrettstyret NIF, Ergo 
Ego, 5 ledere i studentidrettslag, NSI tema: Marius H. Johannessen  
 

2.4 KLUBBUTVIKLING 

Det ble i løpet av 2010 gjennomført startmøte i TSI Boksing og Moldestudentenes IL, og 
oppfølgingsmøte i Norges Veterinærhøgskolens IL. I tillegg ble det utdannet 4 nye 
klubbveiledere for start- og oppfølgingsmøter for å øke fokuset på dette arbeidet. Det ble 
både i 2010 og 2011 gjennomført 13 klubbesøk, og i 2011 ble det opprettet et eget 
klubbutviklingsutvalg i forbundet, med ansvar for å utvikle NSIs ulike klubbutviklingstilbud.  
 
Det ble i 2010 tildelt totalt kr 208.800,- til 27 ulike lokale utviklingstiltak for 16 ulike 
medlemslag i oppstarts- og utviklingsmidler. I 2011 ble det tildelt kr 228.500,- til 26 ulike 
lokale tiltak i regi av 15 medlemslag. Dette tilsvarer at det totalt ble tildelt slike lokale 
utviklingsmidler til over 25% av NSIs medlemslag i perioden 2010 og 2011. 
 

2.5 TRENER- OG LEDERUTDANNING 

NSI støttet i 2010-2011 1 student (NTNUI medlem) på NIFs Coaching og ledelse II studie, 
samt 2 studenter (MSI og NTNUI medlem) som gjennomførte NIFs Lederkurs for yngre 
ledere. Sistenevnte utdanningsprogram blir gjennomført også i 2011-2012, her støtter NSI 2 
studenter (1 BSI medlem og 1 TSI medlem). 
 
Som del av arbeidet i RRR og som prosjekter støttet med utviklingsmidler fikk 4 studenter 
dekket Trener 1 utdanning i håndball, badminton og dans. I 2011 fikk 26 medlemmer i 
studentidrettslag økonomisk støtte til å ta Trener 1 eller Trener 2 i en rekke ulike idretter; 
volleyball, dans, roing, thriatlon, fotball, sykkel, orientering, rugby og friluftsliv.  
 

2.6 LEDERKURS FOR UNGDOM 

Arbeidet med prosjekt VGSidrett ble intensivert med opprettelse av nettside, gjennomføring 
av skolebesøk, spørreundersøkelse og produksjon av tre promofilmer til bruk på nett. 
Arbeidet ble drevet av 5 studenter fra Høgskolen i Oslo. Det ble utarbeidet 
informasjonsbrosjyre om prosjektet til bruk mot potensielle samarbeidspartnere. 5.-7. 
november ble det gjennomført Lederkurs for Ungdom i Torsby, Sverige, hvor 30 
videregående skoleelever deltok og gjennomførte kurset. Samtidig som prosjektet er en stor 
rekrutterings- og profileringsarena for NSI, er dette et viktig bidrag i arbeidet for å utdanne 
unge ledere i norsk idrett. 
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I november 2011 ble Lederkurs for ungdom gjennomført på UBC/Thon hotell Ullevål stadion, 
for 28 ungdommer i alderen 13-19 år. Rekruttering til kurset skjedde i nært samarbeid med 
fem særforbund, og kursholdere ble rekruttert fra NSI medlemslag.  
 

Deltakere på NSIs Aktivitetskurs 2011 
 

Deltakere på NSIs Lederkurs for ungdom 2010 
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3. INFORMASJON OG MEDIA 
NSI hadde som fokus i tingperioden å være en tydelig informasjonsformidler som holdt 
studentidrettslagene oppdatert og som skulle stimulere til toveiskommunikasjon mellom 
medlemslagene og den sentral organisasjonen. I strategidokumentet for perioden het det at 
den geografiske avstanden mellom studentidrettslagene skulle føles mindre. 
 

3.1 REPRESENTASJON OG INVOLVERING 

NSI deltok på utdanningsmessen i Oslo Spektrum 17.-19. februar 2010, hvor NSI og 
studentidrettslag ble profilert for kommende studenter. BI Athletics bidro med bemanning 
av stand. I 2011 ble utdanningsmessen i Oslo arrangert 15.-17. Februar. GS, 
utviklingskonsulenten, ett styremedlem og representanter fra Bislettsudentene bidro med 
bemanning av stand. 
 
NSI besøkte i 2010 og 2011 26 studentidrettslag, dette var som oftest 2 timers møter. NSI 
var også representert og informerte om NSI på gruppeledersamlinger i NTNUI, BSI, TSI og 
OSI. 
 

3.2 KOMMUNIKASJON OG MEDIA 

NSIs nettside har i perioden vært forbundets hovedkommunikasjonskanal. Det ble i 2010 
publisert 81 nyhetssaker på studentidrett.no. Det ble sendt ut 8 nyhetsbrev fra NSIs nettside. 
I 2011 publisert 74 nyhetssaker på studentidrett.no og det ble sendt ut 6 nyhetsbrev.  
 
NSI hadde i løpet av året i 2 nyhetsinnslag på Sportsmagasinet på TV2 Zebra, begge om 
SL2010. I tillegg ble det produsert egen film om SL2010 til promoteringsbruk. NSI hadde i 
løpet av året 3 nyhetsinnslag på Sportsmagasinet på TV2 Zebra: 1) Curlingguttas oppkjøring 
til Vinteruniversiaden 2011, 2) SM i håndball, og 3) SL Bergen Challenge. 
 
NSI kjøpte artikkelplass i magasinet Studere 2010 som var bilag i Dagbladet på østlandet 
(opplag 100.000). Av artikler, så ble det størst oppmerksomhet omkring Norges deltakelse på 
Universiaden i Shenzhen og SL Bergen Challenge. Det ble laget en pressemelding for 
Sommeruniversiaden og denne ble publisert på studentidrett.no, samt sendt ut til en rekke 
studentmedier, og større regionale og nasjonale medieselskap. Dette gav positivt resultat og 
vi registrerte over 11 saker. Disse var publisert på forbundenes nettsider, studentmedier, 
den norske ambassaden i guangzhou, på sportsanalyse.no, i tillegg til våre egne medier 
(facebook, nettside, youtube). 
 
Over 13 artikler ble laget fra SL Bergen Challenge. Disse kunne leses i alt fra studentmedier 
til Bergen Tidene og Bergensavisen. Øvirge SM sikret også god dekning, særlig i lokal presse. 
Et eksempel på dette er Studentregattaen i Drammen:  dette kunne man lese om på blant 
annet nettsiden til Roforbundet, Drammen Roklubb, Byen Vår Drammen, BI Drammen, 
Drammens Tidene med mer. Slike oppslag er med på å sikre lokal kjennskap til 
studentidretten og skape lokalt engasjement som er avgjørende for fremtidig utvikling av 
SM.  
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Forbundets youtubekanal, facebook- og twitterside ble benyttet i forbundets 
informasjonsarbeid, men særlig twitter kanalen ble lite benyttet som 
kommunikasjonsverktøy. 
 
Utvalget for informasjon og markedsføring har gjennom 2011 arbeidet med utvikling av en 
offisiell kommunikasjonsplattform. Dette har vært en manglende brikke i arbeidet for NSI på 
dette feltet og har vært en omfattende jobb. Med dette verktøyet på plass vil det 
forhåpentligvis være enklere for ansatte og valgte representanter i NSI å ta fatt på 
kommunikasjonsoppgaver og sikre bedre kvalitet og fokus på dette området.Ved utgangen 
av 2011 var dokumentet nær ferdigstillelse, med kun mindre mangler. Utvalget tar sikte på å 
få dokumentet vedtatt i starten av 2012.  
 

3.3 MyNEWSDESK 

I arbeidet med å sikre kjennskap og mediaoppslag omkring Norges rekordstore 
representasjon på Sommeruniversiaden ble det avduket et manglende medium å 
kommunisere med presse/media på og effektivt kunne sikre at hensiktsmessige målgrupper 
enkelt kunne nås av oss.  
 
Forbundsstyret vedtok å investere i MyNewdesk PLUS, et kommunikasjonsverktøy som 
sikrer en effektiv, samlet og enhetlig kommunikasjon overfor journalister, media og internet. 
Det blir i 2012 viktig å forme denne portalen som NSI ønsker og lage gode distribusjonslister 
og et interaktivt presserom. 
 
Informasjons- og markedsføringsutvalget påbegynte i 2011 arbeidet med NSIs planlegte 
jubileumsbok for forbundets 100 årsjubileum. Det ble også gjennomført et mote for å 
nedsette en jubileumskomite. Dette arbeidet er ikke fullført. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

NTNUI – Norske Studentmestere i håndball 2011 og klare for Student-EM i Kroatia. 
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4. ORGANISASJONSUTVIKLING 
NSIs 89. ordinære Forbundsting ble arrangert i Bergen 19.-21. mars, hvor forbundstinget 
vedtok ny fem års strategi, kunne vise til svært gode økonomiske rammer, og hvor Sjur 
Øyen, leder i NTNUI, ble tildelt NSIs hedersmedalje i gull, for sin innsats for SL 2010. Nytt 
forbundsstyret ble valgt med Karl Olav Haaland som ny President. 
 
Da to av forbundsstyrets medlemmer ba om å få fratre sine tillitsverv i løpet av 2010 
besluttet forbundsstyret å innkalle til ekstraordinært forbundsting i Oslo 13.mars, inkludert i 
NSIs nettverkssamling, for å supplere inn nye medlemmer og gjøre styret fulltallig. 
Varamedlemmet som ble valgt inn på det ordinære forbundstinget i 2010, Maria Rubach, ble 
ordinært medlem. Sjur Øyen ble valgt inn som nytt medlem av Forbundsstyret og Emir 
Memovic ble valgt inn som nytt vara-medlem. 
  
Forbundet ansatte 01.01.2011 ny utviklingskonsulent i 100% fast stilling. 
 

4.1 FORBUNDSKONTORET 

NSI hadde i 2010 samme bemanning på forbundskontoret som i 2009; Generalsekretær, 
Idrettskonsulent og en 50% prosjektlederstilling for prosjektet ”Racket & Rock’n Roll” (RRR). I 
tillegg ble det engasjert en ekstrahjelp i forbindelse med prosjekt VGSidrett på timebasis. 
Prosjektet RRR ble avsluttet 31.09.10, og prosjektleder fortsatte i 50% stilling med ansvar for 
klubbutviklingsprosjekter ut året. Det ble vedtatt opprette ny 100%  
utviklingskonsulentstilling med ansettelse fra januar 2011. 
 

4.2 FORBUNDSSTYRET 

Nytt forbundsstyret ble valgt på Forbundstinget i Bergen, det nye styret under ledelse av 
President Karl Olav Haaland valgte å organisere sitt arbeid i utvalg. Det ble opprettet fem 
utvalg i løpet av året; Studentmesterkapsutvalget, Klubbutviklingsutvalget, 
Konferanseutvalget, Informasjons- og markedsføringsutvalget og Internasjonalt utvalg. Det 
ble avholdt 7 ordinære styremøter og 1 ekstraordinært styremøte. Forbundsstyret 
behandlet 39 vedtakssaker. 

Det ble avholdt 5 ordinære og 4 ekstraordinære styremøter i 2012. Det ble fokusert på å ha 
styremøtene i ulike byer, og i forbindelse med møtene er det invitert representanter fra ett 
eller flere studentidrettslag på det aktuelle stedet. På disse møtene er det gitt informasjon 
om NSI til lagene samt oppdatert styret og administrasjon på hvordan det går med 
studentidrettslaget. De ekstraordinære møtene ble holdt på skype. Forbundsstyret har 
behandlet 47 vedtakssaker i 2011. 

Forbundsstyret har fulgt opp tingvedtatt budsjett og gjort revideringer underveis ut i fra 
endringer på inntekts- og utgiftssiden mot det som var antatt da budsjettet ble vedtatt.  

NSI bidro aktivt med høringssvar på NIFs høringer om Idrettspolitisk dokument 2011-2015, 
NIFs lovendringsforslag til Idrettstinget 2011, tingrepresentasjonssaken, og kom med innspill 
på NIFs revisjon av retningslinjer for ungdomsidrett. NSI nominerte en kandidat for 
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ungdoms-representantvervet til nytt Idrettstyret 2011-2015. I 2011 ble det også gitt 
høringsvar, i samarbeid med andre særforbund, til NIF på ny lovnorm for idrettslag og 
særforbund, spillemiddelsøknad og norsk idretts miljøstrategi. 
 
Leder av NSIs lovkomité Morten Nordanger, deltok på NIFs lov- og domsseminar og bidro 
med innspill på NIFs lovrevisjon i forbindelse med klargjøring av endringsforslag til 
Idrettstinget 2011. 
 

4.3 MEDLEMSSKAP 

I 2010 hadde NSI 73 medlemsklubber og totalt 25728 aktive medlemmer. 
Det ble dannet ett nytt studentidrettslag: Universitetet i Stavanger Volleyballklubb. 
 
I 2011 hadde NSI 74 medlemsklubberer og total 25719 aktive medlemmer.  
Det ble dannet ett nytt lag i 2011: Tromsø Ravens Basketballklubb. 
 

4.4 SFA - SÆRFORBUNDSALLIANSEN 

Samarbeidet om særforbundsavtalen endret navn til Særforbundsalliansen (SFA) og var også 
i 2010 en viktig samarbeidspartner for NSI. Det ble inngått to nye samarbeidsavtaler, med 
David-Andersen Consulting og Sportslotteriet (sistenevnte ble ikke aktivert for NSI), mens 
Umbro avtalen utgikk i 2010 og Frisk Forsikring i 2011.  
 
Det ble samtidig besluttet at NSI ville være med, sammen med de andre SFA-forbundene, å 
arrangere Ungdomsleker 2011 på Lillehammer. NSI arrangerte et seminar med tittelen 
”Ungdomsidrett – Norsk idretts fremtid”, med et svært godt program med blant andre Kjetil 
Andre Aamodt, Frode Kyvåg, Lars Kolsrud, Dag Erik Pedersen og Idrettspresident Tove Paule. 
 

4.5 SFF – SÆRFORBUNDENES FELLESORGANISASJON 

NSI var aktivt med på alle 3 medlemsmøter i SFF i 2010 og på alle tre møter i 2011; 1. 
februar, 28.april og 29. august, samt årsmøtet 29. november.  
 
NSI støttet arbeidet for å forsøke å endre tingsammensetningen i norsk idrett og gav sin 
tilslutning til en mediastrategi frem mot Idrettstinget 2011 for å sette fokus på saken. Videre 
gav forbundet sin tilslutning til SFF styret´s forslag til strategi og alternativer for selve 
behandlingen av saken. Dessverre var det ikke mulig å få samlet det nødvendige flertallet på 
minimum 2/3 for å få til en endring.  
 
Etter tinget nedsatte SFFs medlemsmøte i august et utvalg ”for å utrede forutsetninger for 
og konsekvenser av etablering av en ny nasjonal olympisk komité og berede grunnen for en 
slik etablering dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt”.   
 
På årsmøtet ble SFFs styre gitt mandat til å arbeide videre med avklaring av interesse for 
videre arbeid med ”Nye NOK” blant olympiske og ikke-olympiske særforbund. NSI stiller seg 
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ikke positiv til en slik etablering ettersom det vil ta makt vekk fra NSI og splitte norsk idrett. 
Forbundet vil i 2012 jobbe videre med å synliggjøre sine politiske standpunkt i denne saken. 
NSI har også svart på SFFs forslag til felles høringsuttalelser vedrørende IPD, 
spillemiddelsøknad for 2012 og lovnorm for idrettslag. Samkjøringen av høringsuttalesene 
har vært svært positivt. Det gjør prosessen mer effektiv og tidsbesparende, samtidig som 
særforbundenes stemme kommer tydeligere frem til NIF.   
 

4.6 REPRESENTASJON 

De viktigste politiske representasjonsoppgavene gjennomført i 2010 var følgende: 
- President og Generalsekretæren deltok på Idrettsgallaen 2010 på Lillehammer. 
- President og Generalsekretæren deltok på NIFs Ledermøte i Tromsø 28.-29. mai. 
- NSI deltok med Kaja H. Johansen, NTNUI, på Engso Youth meeting i Beograd 14.-16. mai. 
- President og Idrettskonsulent deltok på Nordisk Baltisk møte i Tartu, Estland 21.-23. mai. 
- President og Generalsekretær, samt et styremedlem og en representant fra 
studentidrettslag deltok på FISU Forum i Vigo, Spania 21.-26. juni. 
- Visepresident og Generalsekretæren deltok på Idrettsgallaen 2011 i Hamar 
- President deltok på Universiaden i Erzerum vinteren 2011, som også inkluderte Nordisk-
Baltisk møte. 
- President og Generalsekretæren deltok på EUSA GA 2011 
- Generalsekretæren deltok på NIFs 150 årsjubileum i Olso Rådhus, mars 2011. 
- President og Generalsekretæren deltok på Idrettstinget 2011 i Oslo. 
- President deltok på Nordisk Baltisk møte i Tampere, Finland sommeren 2011 
- President og Generalsekretæren deltok på FISU GA 2011 
 
Maria Rubach ble valgt inn i EUSA STC for perioden 2010-2012. Maria har i denne rollen 
arbeidet med å tilrettelegge for frivillige under student-EM, koordinert EUSAs årlige 
fotokonkurranse, samt kommet med innspill i ulike politiske saker.  
 

4.7 UNGT LEDERSKAP OG UNGDOMSIDRETT 

NSI har i perioden hatt et stort fokus på ungt lederskap. NSI har frontet sin rolle i 
idrettsorganisasjonen å være bindeleddet mellom barne- og voksen idretten i norsk idrett.  
 
I dette arbeidet står gjennomføringen av de to avholdte Lederkurs for ungdom sentralt, vårt 
fokus på trener- og lederkompetanse tilbud til studentidrettslagene likeså. I tillegg har GS og 
visepresident Line Eskerud deltatt i to møter med Kulturdepartementet og gitt innspill på 
hvordan man bør styrke ungdomsidretten i kommende Idrettsmelding.  
 
GS har vært inkludert i referansegruppe for Ungdoms-OL, og deltatt på møte med AP, i NIFs 
arbeid for å sikre statsgarantien for arrangementet. NSI deltok aktivt i utformingen av nye 
retningslinjer for ungdomsidrett og har engasjert seg i oppstart av ungdomsnettverk i NIF. 
 
I vårt europeiske forbund EUSA, har President fremmet sak om at studentrepresentant må 
inkluderes som ordinært medlem i EUSA styret, en sak som muligens vil vedtas på EUSA 
generalforsamling 2012. 
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4.7 STUDENTIDRETT OG EU 

NSI mottok i 2010 og 2011 NHO europamidler, på bakgrunn av medlemsskapet i NHO Idrett. 
I 2010 ble miniseminaret ”Studentidrett, nettverk og EU” arrangert i forbindelse med 
Ledersamlingen i Molde. På seminaret ble ulike internasjonale temaer presentert for 
forbundets medlemslag.  
 
I 2011 arrangerte NSI studietur til Brussel for ledere i medlemslag og for forbundsstyret. 
Studieturen var et samarbeid med NIFs internasjonale skoleringsprogram, og våre 7 ledere i 
studentidrettslag deltok sammen med en stor delegasjon fra ulike organisasjonsledd i norsk 
idrett. Ulike foredrag rundt EU-relaterte tema hadde hovedfokus, men delegasjonen møtte 
også FISU i deres hovedkvarter Chateau de la Solitude. Studieturen ble avsluttet med besøk 
hos det Belgiske studentidrettsforbundet. 
 

4.8 STØTTE TIL UNICEF ”SCHOOLS FOR AFRICA” 

NSI fortsatte også i 2010 og 2011 samarbeidet med UNICEFs bistandsprosjekt ”Schools for 
Africa”, og støttet dette prosjektet med henholdsvis kr 30.000,- og kr 25.000,- i perioden. 
Dette tilsvarte forbundets medlemsinntekter i 2010 og 2011. 
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NORSKE STUDENTMESTRE 2010-2011 

 
Idrett Studentmester damer Studentmester herrer Studentmester mixed 

Badminton 

 2010 – Single 
1. P. E. Pedersen, SCK 
2. Joel Collard, OSI 
3. J. I. Tilset, NTNUI 
 
2011 – Double 
1. SCK/OSI 
2. TSI 
3. STIL 
 
2011 – Single 
1. Jørgen Rosenlund, NHHI 
2. Thomas Kleveland, STIL 
3. bronsefinale ble ikke spilt 
 
2011 – Double 
1. Brevik / Tilset, NTNUI 
2.  Røed / Bøe, NTNUI 

2010 – Mixed Double 
1. NTNUI 
2. SCK/NTNUI 
3. TSI 

Basketball 

2010 
1. OSI 
2. NTNUI 
3. NTNUI 
 

2010 
1. OSI 
2. NTNUI 
3. NHHI 
 
2011 
1. NIHI 
2. HiT IL 

 

Bordtennis 

 2011  
1. Sondre Hals, NHHI 
2. Anders Pettersen, NIHI 
3. Trygve Andvord, NHHI 

 

Curling 
  2011  

1. KRIK Student Bergen 
2. NHHI 

Fekting 

2010 
1. Ingrid Semb Weyer, OSI 
2. N. P. Dominguez, NTNUI  
3. Camilla Schjalm, OSI 
 
2011 
1. Anne Morvik, BSI 
2. Karoline Faye, Jurist. SIL 
3. Ida Marie Pettersen, BSI 

2010 
1. Thomas Ertzeid, NHHI 
2. Junjie Cao, OSI 
3. Stein Eggum, NTNUI 
 
2011 
1. Joakim Vonen, BI Bergen 
2. Thomas Erzeid, NHHI 
3. Henrik Krey, Valkyrien 

Lagkonkurranse 2010 
1. OSI 
2. NTNUI 
3. NTNUI 
 
Lagkonkurranse 2011 
1. BSI 
2. BSI 
3. BSI 

Fotball 
2010 
1. NIHI 
2. NTNUI 

2010 
1. ESI 
2. NIHI 

 

Futsal 

2010 
1. NIHI 
2. LIK 
3. OSI 
 
2011  
1. Juristforeningen SIL 

2010 
1. NHHI 
2. NIHI 
3. NIHI 
 
2011  
1. ESI 
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2. NHHI 
3. Juristforeningen SIL 

2. NHHI 
3. NHHI 

 
Idrett Studentmester damer Studentmester herrer Studentmester mixed 

Golf 

 2011 
1. H. Svenneby, KRIK Student 
2. Casper Bolle, NHHI 
3. Sondre Andenes, HiB IL 

 

Håndball 

2010 
1. NTNUI 
2. NHHI 
3. NIHI 
 
2011  
1. NTNUI 
2. TSI 
3. OSI 

2010 
1. NTNUI 
2. NTNUI 
3. NHHI 
 
2011  
1. NIHI 
2. NHHI 
3. NTNUI 

 

Innebandy 

2010 
1. NTNUI 
2. BSI 
3. NTNUI 
 
2011  
1. NTNUI 
2. NHHI 
3. BSI 

2010 
1. NTNUI 
2. UMBI 
3. BSI 
 
2011  
1. NTNUI 
2. BSI 
3. NHHI 

 

Lacrosse 

 2010 
1. BI Athletics 
2. UiA Lacrosse 
3. NHHI 
 
2011 
1. NHHI 
2. BI Athletics 

 

Langrenn 

2010 – Sprint 
1. Sona Tolarova, OSI 
2. Berit Gjelten, NTNUI 
3. K. S. Bakketun, NTNUI 
  
2010 – Normaldistanse 
1. Sona Tolarova, OSI 
2. Mari J. Brox, OSI 
3. Berit Gjelten, NTNUI 
 
2010 - 30 km 
1. Mari J. Brox, OSI 
2. Sona Tolarova, OSI 
3. Mari Fasting, NTNUI 

2010 – Sprint 
1. Ole Martin Hauge, NTNUI 
2. Karl Erik Overn, NTNUI 
3. Martin Moxnes, NTNUI 
  
2010 – Normaldistanse 
1. Martin Hallberg, NTNUI 
2. Øivind T. D. Trier, OSI 
3. Øyvind Lund, NTNUI 
 
2010 - 50 km 
1. Morten Urdal Bakke, NTNUI 
2. Sigmund Rimstad, NTNUI 
3. Martin Hallberg, NTNUI 

 

Motbakkeløp 

2011  
1. Mari J. Brox, OSI 
2. Simona Karachova, NIHI 
3. Annele Gaup, TSI 

2011  
1. Bård Fyhn, NHHI 
2. Espen M. Larsen, NIHI 
3. Espen Antonsen, ESI 

 

Orientering 

2010 
1. Anne J. Lind, NTNUI 
2. Agni F. Nielsen, NIHI 
3. Sofie Aarnes, NTNUI 

2010 
1. Olav J. Deelstra, NTNUI 
2. Martin Hoset, NTNUI 
3. Magnus M. Larsen, NTNUI 
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Idrett Studentmester damer Studentmester herrer Studentmester mixed 

Roing 

2010 
1. NTNUI 
2. NHHI 
3. Justitia Roklubb 
 
2011 
1. NTNUI 
2. Justitia Roklubb 
3. NHHI 

2010 
1. NTNUI 
2. NTNUI 
3. Haukeland Roklubb 
 
2011 
1. NTNUI 
2. NHH Crew 
3. Haukeland Roklubb 

 

Seiling 

  2011  
1. NTNUI 
2. NTNUI 
3. Valkyrien IL 

Squash 

  2010 
1. Steve Spirlet, NTNUI 
2. Vidar Iversen, NTNUI 
3. Lars Erik Jacobsen, NTNUI 
 
2011  
1. Magnus Karlsen, Placebo BK 
2. Lars Erik Jacobsen, NTNUI 
3. Mats Johan Heian, NTNUI 

Tennis 

2011  
1. Christine Elsrud, NHHI 
2.  Alette Schreiner,  
3. Guri Rasmussen, NHHI 

2010 - Single 
1. O.C.D. Steinert, NHHI 
2. Asbjørn Bugge, NHHI 
 
2010 – Double 
1. Jensen/Kiær, NTNUI 
2. Li/Sætre, NTNUI 
3. Glåmseter/Rybakken,     
    NTNUI 
 
2011  
1. Kristoffer Muri, BI Bergen 
2. Frank Fog, HSI 
3. Ole Christian Steinert, NHHI 

 

Volleyball 

2010 
1. NIHI 
2. BSI 
3. NTNUI 
 
2011 
1. BSI 
2. NIHI 
3. KSI 

2010 
1. NIHI 
2. BSI 
3. NTNUI 
 
2011 
1. NIHI 
2. HiT IL 
3. Studentspretten 
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Idrett Studentmester damer Studentmester herrer Studentmester mixed 

Svømming 

2010 – 50 m bryst 
1. Terese Langlo, BSI 
2. Christine S. Ørland, BSI 
3. Kristina Gismervik, BSI 
 
2010 – 50m rygg 
1. J. Alexandrian, NIHI 
2. L.-M. Høgalmen, NTNUI 
3. H. K. Kleppa, NTNUI 
 
2010 – 50m fri 
1. L. Møllerop, BSI 
2. V. A. Brigg, BSI 
3. C. A. Daalen, NTNUI 
 
2010 – 50m butterfly 
1. V. A. Brigg, BSI 
2. Terese Langlo, BSI 
3. Hanne Grue, NIHI 
 
2010 – 100m bryst 
1. K. Gismervik, BSI 
2. Hanne Grue, NIHI 
3. J. Alexandrian, NIHI 
 
2010 – 100m rygg 
1. V. C. Browne, NTNUI 
2. J. Alexandrian, NTNUI 
3. H. K. Kleppa, NTNUI 
 
2010 – 100m fri 
1. V. A. Brigg, BSI 
2. Terese Langlo, BSI 
3. Hanne Grue, NIHI 
 
2010 – 100m medley 
1. Terese Langlo, BSI 
2. C.M. Hernandez, NTNUI 
3. C. S. Ørland, BSI 
 
2010 – 4x50 fri stafett 
1. BSI 
2. NTNUI 
 
2010 – 4x50 medleystafett 
1. BSI 
2. NTNUI 
3. BSI  
 
 
 
 
 
 
 

2010 – 50 m bryst 
1. V. Q. Saez, NTNUI 
2. C. H. Sunde, NTNUI 
3. M.-A. Steffensen, BSI 
 
2010 – 50m rygg 
1. W. Restorff, BSI 
2. M. H. Fredriksen, NTNUI 
 
2010 – 50m fri 
1. C. H. Sunde, NTNUI 
2. T. K. Ø. Larsen, BSI 
3. K. S. Solvin, NTNUI 
 
2010 – 50m butterfly 
1. Sven Hove, NTNUI 
2. T. K. Ø. Larsen, BSI 
3. K. S. Solvin, NTNUI 
 
2010 – 100m bryst 
1. V. Q. Saez, NTNUI 
2. M.-A. Steffensen, BSI 
 
2010 – 100m rygg 
1. M. H. Fredriksen 
 
2010 – 100m fri 
1. C. H. Sunde, NTNUI 
2. T. K. Ø. Larsen, BSI 
3. G. T. Kristiansen, NTNUI 
 
2010 – 100m medley 
1. Sven Hove, NTNUI 
2. C. H. Sunde, NTNUI 
3. M.-A. Steffensen, BSI 
 
2010 – 4x50 fri stafett 
1. NTNUI 
2. BSI 
3. NTNUI 
 
2010 – 4x50 medleystafett 
1. NTNUI 
2. BSI 
3. NTNUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 – Mixed 6x50m fri stafett 
1. BSI 
2. NTNUI 
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2011 – 50 m bryst 
1. Trine Hovda, NTNUI  
2. Pauline Smestad, BSI 
3. M. N. Gismervik, BSI 
 
2011 – 50m rygg 
1. Trine Hovda, NTNUI 
2. Vibeke Brigg, BSI 
 
 
2011 – 50m fri 
1. Line Møllerop, BSI 
2. Vibeke Brigg, BSI 
3. Trine Hovda, NTNUI  
 
2011 – 50m butterfly 
1. Vibeke Brigg, BSI 
2. M. E. Kløvning, BSI 
3. M. H. Nielsen, BSI 
 
2011 – 100m bryst 
1. M. N. Gismervik, BSI  
2. M. H. Nielsen, BSI 
 
 
2011 – 100m fri 
1. Vibeke Brigg, BSI 
2. M. E. Kløvning, BSI 
 
 
2011 – 100m medley 
1. Vibeke Brigg, BSI  
2. Pauline Smestad, BSI 
3. M. N. Gismervik, BSI 
 
  

2011 – 50 m bryst 
1. Christian Sunde, NTNUI 
2. Manuel Hantke, OSI 
3. Kristian Solvin, NTNUI 
 
2011 – 50m rygg 
1. Christian Sunde, NTNUI  
2. Kristian Solvin, NTNUI 
3. Njål Falch, NTNUI 
 
2011 – 50m fri 
1. Christian Sunde, NTNUI 
2. M. B. Sanderud, OSI 
3. Njål Falch, NTNUI 
 
2011 – 50m butterfly 
1. Jørgen Møllerop, BSI  
2. Christian Sunde, NTNUI 
3. Fredrik Bjerke, NTNUI 
 
2011 – 100m bryst 
1. Christian Sunde, NTNUI 
2. Manuel Hantke, OSI 
3. Kristian Solvin, NTNUI 
 
2011 – 100m rygg 
1. Njål Falch, NTNUI  
2. M. B. Sannerud, OSI 
3. Martin Jæger, Valkyrien 
 
2011 – 100m fri 
1. Jørgen Møllerop, BSI 
2. Christian Sunde, NTNUI 
3. Fredrik Bjerke, NTNUI 
 
2011 – 100m butterfly 
1. Jørgen Møllerop, BSI 
2. Fredrik Bjerke, NTNUI 
3. Manuel Hantke, OSI 
 
2011 – 100m medley 
1. Jørgen Møllerop, BSI 
2. M. B. Sanderud, OSI 
3. Njål Falch, NTNUI 
 
2011 – 4x50 fri stafett 
1. NTNUI 
2. BSI 
3. Valkyrien 
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Tingsak nr. 5: Behandle lovkomiteens beretning 

 
Forslagsstiller: Lovkomiteen i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget godkjenner den fremlagte beretning.” 

 

 

Sakspapirer: 

Lovkomiteens beretning for perioden 2010-2011. 
(Lovkomiteens beretning deles ut i signert versjon på tinget) 
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Sakspapirer tingsak nr.5: 

 

Lovkomiteens beretning for 2010 og 2011 
 

Lovkomiteens oppgaver for perioden har hovedsakelig vært som støtte og samtalepartner til 

Forbundsstyret og administrasjonen i forskjellige spørsmål knyttet til regler og bestemmelser, samt 

dels til enkelte andre spørsmål som kunne tenkes å avstedbringe regelendringer eller andre endringer i 

øvrige bestemmelser knyttet til NSI som organisasjon. Det ble startet en større revisjon av 

aktivitetsbestemmelsen med tilhørende avtaleverk, men dette har fra komiteens side ikke blitt fullført.  

 

Det er i tillegg gitt juridisk støtte til medlemslag på bakgrunn av konkrete situasjoner og spørsmål 

knyttet til organisasjonenes lover og regler. 

 

 

 

Leder Morten Engeset-Nordanger 

Nestleder Gunhild Ella Reistad 

Medlem Torbjørn Houge 
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Tingsak nr. 6: Behandle det reviderte regnskap, revisors, 

styrets og kontrollkomiteens beretninger 

 

Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 

 
Forslag til vedtak:  

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

Forbundsstyret ansvarsfrihet.” 

 

Sakspapirer: 

NSIs årsregnskap for 2010 

Revisjonsberetning for 2010 

Styrets årsberetning 2010 

Kontrollkomiteens årsberetning for 2010 

 

NSIs årsregnskap for 2011 

Revisjonsberetning for 2011  

Styrets årsberetning 2011 

Kontrollkomiteens årsberetning for 2011
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Tingsak nr. 7: Behandle innkomne forslag 

7.1 Behandle Strategi for NSI 2012-2017(inkl. handlingsplan 2012-14) 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

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

 

 

Sakspapirer: 

Forslag til NSIs strategi 2012-2017 (inkl. handlingsplan 2012-2014) 
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Sakspapirer tingsak nr.7.1: 

Norges Studentidrettsforbund 

 
 
 

Strategi for perioden 2012-2017 
Målplan for 2012-2014 

 

Vi er norsk idretts fremtid! 
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Forord 
 
Strategiplanen som presenteres i dette dokumentet er en forlengelse av strategien som ble 
vedtatt på forbundstinget 2008.  Denne ble revidert første gang i forbindelse med 
forbundstinget 2010.   
 
Prosessen med å videreutvikle strategien er gjort av et strategiutvalg nedsatt av 
Forbundsstyret. Utvalget har bestått av en representant fra administrasjonen(GS) og tre fra 
Forbundsstyret for å få en god sammenheng med den daglige driften og politiske visjonene 
til Forbundsstyret. Deretter har dokumentet blitt tatt opp til behandling i styret for endelig 
vedtak. Underveis i arbeidet ble det også hentet innspill fra Studentidrettslagene under 
ledersamlingen 2011.  
 
Strategien består av en langtidsplan frem til 2017 som viser i hvilken retning man ønsker at 
forbundet skal bevege seg i, og en handlingsplan for perioden 2012 – 2014 som definerer de 
konkrete målene vi ønsker å nå i denne perioden. Vi mener at det på denne måten vil være 
enklere å kunne se den helhetlige sammenhengen for organisasjonens fremtid og de 
konkrete oppgavene det skal jobbes med på kort sikt.  

Det er gjort en strukturell endring i årets strategi. Kapittelett Informasjon er erstattet med 
anlegg og rammebetingelser. Informasjon er en viktig oppgave, men ikke informasjon som et 
mål i seg selv. Vi anser informasjon som et viktig verktøy for å oppnå andre mål som bunner 
ut i et overordnet mål: Gjennom medlemslagene gi studentene et best mulig idrettslig 
tilbud. Samtidig er idrettsanlegg og rammebetingelser er en viktig forutsetning for at 
medlemslagene skal kunne tilby aktivitet. Vi ønsker derfor å sette et mer tydelig fokus på 
dette i denne strategien.  

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

 
NSI styret 2010-2012 
 
  
Karl Olav Haaland 
President 
Norges Studentidrettsforbund 
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NSIs VISJON OG FORMÅLSPARAGRAF 
 
NSIs visjon: 
Vi er norsk idretts fremtid! 
 

NSIs formålsparagraf: 

NSI har til formål å fremme studentenes idrett og friluftsliv i Norge, herunder bidra til 
samarbeid mellom lagene og representere studentidrett internasjonalt  
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FREMTIDSBILDER FOR NORSK STUDENTIDRETT 
Norges Studentidrettsforbunds visjon er å være norsk idretts fremtid. Fordi norsk 
studentidrett består av unge mennesker, fremtidens premissgivere, fremtidens 
beslutningstakere, og fremtidens aktive, kan vi si at vi representerer fremtiden her og nå. 
Men hvilken fremtid ser vi for oss i norsk studentidrett? Her presenteres tre fremtidsbilder – 
perspektiver på hvordan norsk studentidrett kan se ut i 2017. 
 
Etablerte og kvalitetsmessig gode studentmesterskap 
Norges Studentidrettsforbund har ivaretatt sin rolle som mesterskapsutvikler, og 
koordinerer kvalitetsmessig gode studentmesterskap i et bredt spekter av både lag- og 
individuelle idretter. Studentmesterskapene er godt kjent på alle studiesteder, og har et 
godt rykte hos kommende studenter. Studentidretts-lagene ønsker å være teknisk 
arrangører for mesterskapene, og finner kompetanse og utviklingsmuligheter ved å påta seg 
arrangørrollen.  
 
Studentleker er etablert som NSIs største idrettsfest, som i tillegg til å inkludere 
studentmesterskap og student-cuper, har fått et bredere idretts- og kulturkonsept, som 
samler studentidretts-Norge hvert andre år. Studentlekene er et begrep godt kjent utover 
studentidretten, og anses som et kvalitetsarrangement i så vel norsk idrett, som i byene og 
på studiestedene der hvor de arrangeres. 
 
Norsk idretts fremste leverandør av ungt lederskap 
Studentidrettsforbundet er norsk idretts fremste leverandør av trenere og ledere i norsk 
idrett. Studentidrettslagene er en etablert arena for studenter som ønsker å tilegne seg 
styre- og lederkompetanse i praksis. Nærhet til beslutningene er et nøkkelbegrep for 
studentenes vilje og motivasjon til å påta seg ansvar for å organisere aktiviteten av og for seg 
selv og sine medstudenter. Slik erfarer studentene hvordan frivillighet gjøres, og kan bære 
den norske frivillighetskulturen videre når de tar leder-, trener og foreldrerollen seinere i 
livet.  
 
Norges fremste leverandør av studentvelferd 
Studentidrettslagene prioriteres på sine respektive studiesteder, og anses som den fremste 
leverandør av studentvelferd. Studieinstitusjonene og studentpolitikerne verdsetter at 
studentidrettslagene drives av- og for studenter, og ser verdiene i dets frivillig fundament. 
Studentidrettslagene leverer idrett og fysisk aktivitet som lar seg kombinere med studier, og 
som er en viktig bidragsyter for studentenes trivsel, helse og studieprestasjoner. 
Studentsamskipnadenes viktigste rolle er nå å tilgjengeliggjøre anlegg og tilrettelegge for 
studentenes egne idrettstilbud gjennom studentidrettslagene. 
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NSIs VERDIER 
NSI skal gjenspeile studenter generelt og studentidrettsledere, studentidrettsutøvere og 
studentidrettslag spesielt. Verdiene til NSI beskriver hva som skal prege den adferd som 
ansatte og frivillige som styrer NSI utøver overfor hverandre og overfor de som NSI 
samarbeider med. Verdiene skal være forpliktende for alle med engasjement og verv i NSI og 
gi en forventning om hvordan studentidrettslagene skal bli møtt av NSI. 
 

Humørfylte 

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

Utfordrende 

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

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

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

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

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

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

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

Studentidrettens stemme 

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

Bindeledd mellom barne- og voksenidretten i Norge 

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

Internasjonal representant 

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

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

Klubbutvikling og kompetanse 

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

Anlegg og rammebetingelser 

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

Organisasjonsutvikling og politikk 
NSI skal kontinuerlig utvikle sin organisasjon for å styrke vekstvilkårene for norsk 
studentidrett. Utviklingen skal skje med utgangspunkt i en god administrasjon og dyktige 
tillitsvalgte, og med en målrettet nasjonal- og internasjonal politikk.  
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MÅL OG STRATEGIER 

Aktivitet og arrangement 

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

Hovedmål 2012-2017: Strategi: 

 
Arrangere 

 

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

 

God markedsføring av SM og SL i alle 
kommunikasjonskanaler og ha oppdatert 
informasjonsmateriale om SM tilgjengelig.  
 
Informere lærested, samskipnad, 
studentmedier, Idrettsråd, krets og 
særidrettsforbund om arrangementene. 
 

Ha minst 2000 deltagere på NSI arrangement 
hvert år. 
 
Arrangere minst 12 Studentmesterskap (SM) 
og minst 8 Studentcuper (SC) og minst 1 
friluftsliv eller aktivitetssamling hvert år. 
 
Minst 50% av medlemslagene skal delta på 
NSI arrangementer hvert år. 
 

Gjøre det attraktivt for medlemsklubber å 
være teknisk arrangør av NSI arrangementer 
 
Tilby workshop/informasjonsmøte for 
planlegging og gjennomføring av 
arrangement. 
 
Ha enkle og tydelige retningslinjer for søking, 
planlegging, gjennomføring og etterarbeid 
for SM-arrangører. 
 
Ha rekrutteringsordning for lag som ikke har 
deltatt på SM de siste to årene.  
 

Arrangere minst ett Student-EM eller én 
EUSA CUP. 
 
 

Øke informasjon og interessen for 
internasjonale studentidrettsarrangement i 
studentidrettslagene. 
 
Utvikle støtteordning for teknisk arrangør av 
internasjonalt mesterskap.  
 
Delta med observatører på internasjonale 
studentidrettsarrangement for å bygge 
arrangørkompetanse.  
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NSI skal støtte studentidrettslag som ønsker 
å tilrettelegge for og/eller arrangere 
aktivitetstilbud for funksjonshemmede ved 
sitt studiested  
 
Tilby minst et årlig arrangement tilpasset 
funksjonshemmede 
 
 
 

Samarbeide med relevante organisasjoner 
for å nå frem til studenter med 
funksjonshemning. 
 
Tilby støtte til lag som igangsetter aktivitet 
tilpasset studenter med funksjonshemning.  
 
Bruke eksisterende arrangement til å 
promotere/fremme aktivitet tilpasset 
personer med funksjonshemning. 
 

Oppnå en intensjonsavtale om en WUC 
søknad i løpet av perioden 

Synliggjøre WUC for aktuelle 
mesterskapsregioner og særforbund. 
 

 
Internasjonal deltakelse 

 

Være representert med minst 7 lag i Student-
EM eller Europeiske studentleker hvert år 
dette arrangeres. 

Ha støtteordninger for deltakelse i EUSA 
arrangement for vinnere av SM.  
 
Støtte deltakelse i EUSA og FISU 
arrangement for medlemslag med 
elitesatsing. 

Delta i minst tre ulike idretter i Student-VM 
de årene dette arrangeres. 
 
Delta i minst 5 ulike idretter i 
Vinteruniversiaden etter de krav til deltakere 
som settes i ”På vei mot toppen”. 
 
Delta i minst 7 ulike idretter i 
Sommeruniversiaden etter de krav til 
deltakere som settes i ”På vei mot toppen”. 
 

Oppnå synlighet og kjennskap til 
internasjonale studentidrettsarrangement. 
 
Gjennomføre forberedelsessamling for 
deltakerne i forkant av universiadene. 
 
Gjennomføre informasjonsmøte om 
universiadene/WUC for utvalgte 
særidrettsforbund. 
 
Ha støtteordninger for deltakelse i Student-
VM og Universiader gjennom ”På vei mot 
toppen” prosjektet.  
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Handlingsplan 2012-2014 i prioritert rekkefølge: 
1. Arrangere SL i 2012, 2013 og 2014. 
2. Arrangere minst 15 SM 2012 og 16 SM 2013.  
3. Arrangere minst 8 SC årlig. 
4. Arrangere minst 1 friluftslivs- eller aktivitetssamling årlig.  
5. Delta med minst 4 lag i EUG 2012 og 2014, minst 6 lag i SEM 2013. 
6. Gjennomføre minst 1 arrangement tilpasset funksjonshemmede hvert år. 
7. Gjennomføre informasjonsmøte for potensielle TA for SM årlig. 
8. Tre årlig innslag på Sportsmagasinet. 
9. Utvikle en handlingsplan for internasjonal deltakelse. 
10. Delta med minst 50 deltakere på Sommeruniversiaden i Kazan 2013.  
11. Delta med minst 25 deltakere Vinteruniversiaden i Maribor 2013.  
12. Delta med 2 observatører på WUC i 2012. 
13. Innen 2014 ha gjennomført minst 2 møter med mesterskapsregioner og særforbund. 
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Klubbutvikling og kompetanse 
NSI skal gjennom å støtte klubbene i arbeidet med å utvikle sitt studentidrettslag og legge til 
rette for kompetanseheving av de tillitsvalgte i studentidrettslagene, være med å utvikle 
fremtidens idrettsledere i Norge 
 

Hovedmål 2012-2017: Strategi: 

Tilby et bredt spekter av 
klubbutviklingstilbud som til enhver tid 
passer med studentidrettslagenes ønsker, 
behov, særegenheter og utfordringer 
 
 
 

Utarbeide en klubbutviklingsstrategi  
 
Avdekke studentidrettslagenes ønsker, 
behov, særegenheter og utfordringer 
gjennom kontinuerlig kommunikasjon med 
lagene 
 
Markedsføre og informere medlemslagene 
om NSIs virksomhet og ulike klubbutviklings-
tilbud 
 
Utdanne et veilederkorps som kan 
gjennomføre ulike klubbutviklingsprosesser i 
medlemslagene. Utdanne en ny veileder 
innen NIFs nye utd progr for klubbutvikling 
 

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

Utarbeide, oppdatere og tilgjengliggjøre 
informasjon om drift av studentidrettslag på 
studentidrett.no 
 
Oppdatere og tilgjengeliggjøre NSIs 
minnepenn for alle medlemslag 
 

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

Tilby deltakelse på relevante kurs og 
konferanser, nasjonalt og internasjonalt, for 
tillitsvalgte i medlemslagene 
 
Gi studentidrettsledere en nasjonal 
møteplass 2 ganger årlig 
 
Nasjonale kurs og konferanser i regi av NSI 
skal ha et attraktivt og kvalitetsmessig høyt 
nivå 
 
Etablere en nordisk faglig møteplass for 
studentidrettsledere 
 
Ha støtteordninger for lokal 
kompetanseheving i studentidrettslagene 
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Gi aktivitetsledere i studentidrettslag 
mulighet til å heve sin kompetanse 

Tilby deltakelse på relevante trener- og 
dommerkurs for tillitsvalgte i medlemslagene 
 
Gi aktivitetsledere en nasjonal møteplass 1 
gang årlig - og markedsføring av denne 
samlingen 
 
Ha støtteordninger for lokal 
kompetanseheving i studentidrettslagene 
 

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

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

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

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

 

Handlingsplan 2012-2014 i prioritert rekkefølge: 

1. Utvikle en klubbutviklingsstrategi  
2. Årlig gjennomføre Ledersamling med deltakelse fra minst 75 % av medlemslagene 
3. Tilby 2  studenter støtte til å delta på NIFs Lederkurs for yngre ledere, samt støtte to 

studenter deltakelse på Olympisk akedemi 
4. Gjennomføre Nettverkssamling i 2013 med minst 100 deltakere og minst 50 % av 

medlemslagene representer og dermed nå ut til flere enn hva som tidligere er 
oppnådd 

5. Gjennomføre klubbesøk og/eller start og oppfølgingsmøter i minst 30 
medlemsklubber årlig 

6. Gjennomføre aktivitetskurs for trenere- og aktivitetsledere i studentidrettslagene 
med minst 40 deltakere og minst 50 % av medlemslagene representert årlig 

7. Dele ut NSIs oppstart- og utviklingsmilder til 30% av medlemslagene årlig 
8. Utdanne 2 nye veiledere for klubbutvikling 
9. Gjennomføre et prosjekt for å fremme kunnskap om EU i studentidrettslag 



Norges Studentidrettsforbund 

Norges Studentidrettsforbunds Forbundsting, Bergen 20.-21.2010 
 82 
 

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

Hovedmål 2015-2017: Strategi: 

NSI skal i løpet av perioden ha utarbeidet en 
anleggsplan. 
 
I løpet av perioden sikre NSI og 
medlemslagenes status som lovpålagt 
høringsinstans ved utbygging og nybygg av 
idrettsanlegg ved utdanningsinstitusjonene.   
 
NSI skal i løpet av perioden sikre at alle 
medlemslag har administrative lokaler 
tilknyttet sitt studiested/linje/fakultet. 
 
NSI skal i løpet av perioden kartlegge 
støtteordningene for sine medlemslag. 
 
NSI skal styrke medlemslagenes posisjon ved 
tildeling av treningstid i offentlige haller og 
baner. 
 

Kartlegge dagens anleggsstatus. 
Sammenligne kommunale bidrag til drift og 
bygging av idrettsanlegg med 
utdanningsinstitusjonenes. 
 
Etablere kontakt med NIFs anleggsutvalg, KD 
og KUD. 
 
Opprette god dialog med 
utdanningsinstitusjonene og 
studentsamskipnadene.  
 
Opprette god dialog med studentenes 
velferdsorganisasjoner. 
 
Samarbeide med idrettskretsene og 
synliggjøre medlemslagene overfor 
idrettsråd. 
 

 

Handlingsplan 2012-2014 i prioritert rekkefølge: 

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

Administrasjon og tillitsvalgte 

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

Hovedmål 2015-2017: Strategi: 

NSIs sentrale organisasjon skal ha en effektiv 
kommunikasjons-, rolle- og arbeidsfordeling 
 
NSI skal ha en faglig kompetent, oppdatert 
og serviceinnstilt administrasjon 
 
NSI skal ha et godt fungerende 
Forbundsstyre og kompetanserike komiteer, 
hvor medlemmene utfyller hverandres 
kompetansefelt 

Forbundets rutiner definert i HMS-plan, 
kommunikasjonsplattform og 
organisasjonshåndbok skal iverksettes 
 
Ansatte i NSIs administrasjon skal tilbys 
kompetansehevende tiltak i henhold til de 
arbeidsoppgaver som defineres i den 
ansattes stillingsinstruks 
 
Medlemmer av NSIs styre og komiteer skal 
tilbys kompetansehevende tiltak innenfor 
sine ansvarsområder 
 

 

Handlingsplan 2012-2014 i prioritert rekkefølge: 

1. Gjennomføre NIFs ”Styrekurs for norsk idrett” for forbundsstyret og administrasjon i 2012 
2. Gjennomgå forbundets kommunikasjonsplattform, organisasjonshåndbok og HMS plan 
hvert år. 
3. NSIs arbeidsutvalg skal lage forslag til hvilke kompetansehevingstiltak organisasjonen skal 
prioritere i perioden 
4. Opprette et strategiutvalg som har ansvaret for å revidere strategidokumentet til 
forbundstinget i 2014 
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Nasjonal politikk 

NSI skal styrke forbundets og studentidrettslagens posisjon i det norske samfunnet og sikre 
gode fremtidige rammebetingelser for norsk studentidrett. 
 

Hovedmål 2012-2017: Strategi: 

Organisasjonen skal styrke sin posisjon i 
norsk idrett 

Oppnå erkjennelse i idrettsorganisasjonen 
for NSI- og studentidrettslagenes rolle som 
bindeledd mellom barne- og voksenidretten 
 
Synliggjøre NSI som leverandør av unge 
trenere og ledere, samt som verktøy for å 
motvirke frafall i norsk idrett (IPD kap. 1.2). 
Synliggjøre studentidrettslagene som 
opplæringsarenaer i frivillig arbeid (IPD kap. 
2.1)  

Organisasjonen skal styrke sin posisjon i 
universitets- og høgskolemiljøene  
 
 

Oppnå erkjennelse i studieinstitusjoner og 
hos studentpolitikere for at 
studentidrettslagene er leverandører av 
bærekraftig studentvelferd 
 
Synliggjøre organisasjonen på de respektive 
studiesteder som leverandør av gode 
folkehelsetiltak (IPD kap. 5.1), leverandør av 
verdiskapning for den enkelte student, samt 
bidragsyter for å styrke studiestedets kultur, 
samt evne til å inkludere alle studenter (IPD 
kap. 1.6) 

Styrke dagens finansieringsnivå av norsk 
studentidrett 

Aktivt støtte den etablerte 
spillemiddelordningen, og være lojale 
partnere med Norsk Tipping AS 
 
Sikre studentidrettens potensielt høyeste 
andel ved NIFs fordeling av post 2 og post 3  
 
Finne nye samarbeidspartnere 
 
Etablere nye kontakter med departementer 
og samarbeidspartnere som kan sikre NSIs 
fremtidige rammevilkår 
 
Være en aktiv aktør i Særforbundenes 
Fellesorganisasjon (SFF) og 
Særforbundsalliansen (SFA) 
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Handlingsplan 2012-2014 i prioritert rekkefølge: 

1. Delta på NIFs Ledermøte 2012 og 2013 
2. Etablere strategiske kontakter på studiesteder, skoleledelse og studentpolitikere, samt 
åpne dialog med studentsamskipnadene 
3. Gjennomføre Lederkurs for Ungdom i 2012 
4. Gjennomføre konferanse på Ungdomslekene 2013 
5. Sikre at NSI inkluderes i ordningen for spillemidler til utstyr 
6. Utvikle en markedsplan for hvordan NSI skal skaffe nye samarbeidspartnere 
 
 

Internasjonal politikk 

NSI skal representere norsk studentidrett og øke dens deltakelse og innflytelse 
internasjonalt. 
 

Hovedmål 2012-2017: Strategi: 

Påvirke de internasjonale studentidretts-
organisasjonenes arbeid til det beste for 
norsk studentidrett; 
 
1. EUSAs aktivitetstilbud skal være attraktive 
for norske studentidrettslag 
2. FISUs aktivitetstilbud skal være attraktive 
for norsk deltakelse 
3. Kompetansetilbudet i FISU og EUSA skal 
være attraktive for medlemmer i 
studentidrettslag  
 
Stimulere til tettere samarbeid mellom 
nordiske studentidrettslag 
 
Påvirke EUSA til å arbeide mot EU-systemet 
for å kunne utløse mer økonomiske midler til 
europeisk studentidrett 

Delta på FISU og EUSAs generalforsamlinger 
som gjennomføres hvert andre år.  
 
Være representert i EUSA-styret og en av 
EUSAs komiteer 
 
Tilby studentidrettsledere deltakelse i FISU 
og EUSAs kurs- og konferanser 
 
Etablere et godt internasjonalt nettverk, 
bidra til utvikling av FISU student committee, 
og søke tettere samarbeid med de nordiske 
og baltiske forbund i det internasjonale 
arbeidet 
 
 
 
 
 

 

Handlingsplan 2012-2014 i prioritert rekkefølge: 

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

7.2 Ny lovmal for Norges Studentidrettsforbund 

 
Forslagsstiller: Lovkomiteen i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget vedtar det fremlagte forslag som lover for Norges Studentidrettsforbund” 

 
Lovkomiteens merknader: Det ble på Idrettstinget 2011 endret lovnorm for Særforbund. 
Dette betyr at NSI må tilpasse sine lover til denne. Forslaget som legges frem er forsøkt å 
ikke avvike innholdsmessig som et helhetlig dokument i forhold til gjeldende lover for NSI. 
Det skal bemerkes at det er nyanser og endringer i lovnormen som ikke kan endres. Det vises 
særlig til bestemmelsen om ekstraordinært forbundsting som har nye og endrede vilkår.  

 

Sakspapirer: 

Forslag til ny lovmal for Norges Studentidrettsforbund 
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Sakspapirer tingsak nr.7.2: 

 

Lover for Norges Studentidrettsforbund 
(Vedtatt av) 

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

senest av4. mars 2006,  godkjent av Idrettsstyret 1den 28. mars 2000. 
 
INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1 Formål 
 
(1) Særforbundets formål er å fremme studentenes idretts- og friluftsliv i Norge, og 
representere idretten internasjonalt. 
 
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
§ 2 Organisasjon 
 
(1) Særforbundet er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer studentidretten 
og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 
Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner. 
 
(2) Særforbundet  er medlem av NIF og Nodens Akademiske Idrettsforbund (NAIF), European 
University Sports Association (EUSA) og Fédération Internationale du Sport Universitaire 
(FISU), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet 
uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov. 
 
(3) Opptak av nye idretter i særforbundet samt endring av særforbundets navn, må 
forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn 
under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet 
fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære Idrettstinget. 
 
(4)Alle idrettslag som er tilsluttet særforbundet plikter å overholde NIFs og særforbundets 
regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak. 
 
§ 3 Oppgaver og kompetanse 
 
(1) Norges Studentidrettsforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og 
ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk 
idrett og internasjonal idrett stiller.  
 

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

                                                      
2
 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 

3
 De særforbund som oppretteholder eget doms- og appellutvalg må legge til ”domsutvalg, appellutvalg” i denne 

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

a) når vedkommende selv er part i saken  

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

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

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

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

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

                                                      
6
 For eksempel møte per e-post. 

7
 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Særforbundet kan dog delta i NIFs 
konsernkontoordning etter søknad fra særforbundet og beslutning fra Idrettsstyret.  
 
(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 
særforbundets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget 
bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.  
 
 
TING, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 14 Særforbundstinget 
 
(1) Norges Studentidrettsforbunds øverste myndighet er særforbundstinget som avholdes 
annethvert år i februar eller mars i år med like årstall8.  
 
(2) Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har 
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner 
skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være 
sendt til styret senest 4 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget. 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke 
kan behandles  
 
(4)Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.. 
 
(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 
oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 
vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 
 
§ 15 Representasjon på særforbundstinget 
 
(1) På særforbundstinget møter med stemmerett: 
Særforbundets styre. 
Representanter fra studentidrettslag etter følgende skala9: 
For medlemstall til og med 199    1 representant 
For medlemstall fra 200 til og med 799  2 representanter 
For medlemstall fra 800 til og med 1499  3 representanter  
For medlemstall på 1500 og mer   4 representanter 
Representanter fra hver særkrets/særutvalg etter Forbundstingets bestemmelser. 
 
 

                                                      
8
 Det enkelte særforbund avgjør med tingvedtak når tinget skal avholdes og tingperiodens lengde 

9
 Representasjon til særforbundsting bestemmes i særforbundets lov, dog slik at idrettslagene skal være 

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

gjennom sine særkretser, utarbeider særforbundet egne rutiner for dette.   
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(2)Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller 
oppnevnt av styret etter fullmakt.  
  
(3)Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av 
særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 
(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger 
innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er 
forhindret fra å møte 
Kontrollkomiteens medlemmer 
Valgkomiteens medlemmer 
Revisor 
Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de 
saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på særforbundstinget. 
 
§ 16 Ledelse av tinget 
 
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) 
representant(er). 
 
§ 17 Særforbundstingets oppgaver 
 
(1)Særforbundsstinget skal:  
Godkjenne de fremmøtte representantene. 
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
Velge dirigent(er), referent(er)10 samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 
Behandle beretning for særforbundet. 
Behandle særforbundets regnskap i revidert stand. 
Behandle forslag og saker. 
Fastsette kontingent og avgifter. 
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap. 
Foreta følgende valg11:12 
President og Visepresident13 
5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer14 
Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret 
fullmakt til å oppnevne representantene. 

                                                      
10

 Referent(ene) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representanter(er). 
11

 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre 

tillitspersoner det er behov for. 
12

 Særforbund kan ikke ha egne doms- og appellutvalg for behandling av straffesaker, se dog NIFs lov § 11-11 

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

egne kamp- og konkurranseregler.  
13

 I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes 
14

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

til spesifikke oppgaver. 
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Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem  
Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 
 
(2)Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 
til stemmetall. 
 
§ 18 Stemmegivning på særforbundstinget 
 
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene 
anses som ikke avgitt.  
(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis 
ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som 
har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige 
kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
 
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9. 
 
§ 19 Ekstraordinært særforbundsting 
 
(1) Ekstraordinært særforbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 
 
Vedtak av særforbundsstyret 
Vedtak av særforbundstinget. 
Vedtak av Idrettsstyret. 
Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting representerte minst ¼ av 
de stemmeberettigede representanter.  
 
(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.  
(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som 
møter.  
 
(4) Ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 
eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge 
innkallingen. 
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§ 20 Særforbundets styre 
 
(1)Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom 
tingene.  
 
(2)Styret skal15: 
Iverksette særforbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og 
bestemmelser. 
Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige 
myndighet. 
Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 
vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for  at 
særforbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og 
har en forsvarlig økonomistyring. 
Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, 
samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
 
(3)Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 
 
(4)Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når 
internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale 
særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
 
(5)Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå 
aktuelle kandidater til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer. 
 
(6)I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre diskutere særforbundets standpunkt i 
internasjonale idrettspolitiske saker. 
 
§ 21 Komiteer og utvalg 
 
(1)Særforbundet skal ha følgende faste komiteer: 
Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er 
nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 
Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og 
skallegge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på tinget, med 
unntak av valgkomité. 
Lovkomité som velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, og skal avgi uttaleser om 
innkommne lovforslag og andre fortolkningsspørsmål som forbundstyret forelegger den. 
Lovkomiteen kan også selv fremme forslag og uttaleser på eget grunnlag. 
 
(2)Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 pkt. 5. 
 

                                                      
15

 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret.  
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(3)Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende 
komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 
 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 22 Studentmesterskap 
 
NSI har innstiftet og eier retten til å arrangere Norske Studentmesterskap (SM) og Norske 
Studentleker (SL). 
  
Arrangement av SM og SL reguleres gjennom egne statutter, vedtatt av Forbundstinget, 
samt gjennom utfyllende bestemmelser og regler for den enkelte idrett vedtatt av 
Forbundsstyret. 
 
§ 23 Hederstegn 
 
NSIs høyeste utmerkelse — hederstegnet i gull — kan bare tildeles personer som på en 
fortjenstfull måte har arbeidet for norsk studentidrett.  Vedtak om utdelingen besluttes av 
Forbundstinget etter innstilling av Forbundsstyret, med 3/4 flertall av de avgitte stemmene. 
 
§ 24 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker 
 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
 
§ 25 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 
 
Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 
 
§ 26 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 
 
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  
 
§ 27 Bestemmelser om konkurranseforbud 
 
Idrettsstyret og styret i særforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av 
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende 
virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. 
Nektelse krever saklig grunn. 
 
§ 28 Lovendring 
 
(1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha 
vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
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(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 
særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret 
gir fullmakt.16 Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  
 
(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt17 
pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  
 
(4) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av særforbundet selv.  
 
§ 29 Oppløsning - Sammenslutning 
 
(1)Forslag om oppløsning av særforbundet må først behandles på ordinært særforbundsting. 
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært særforbundsting 3 
måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
 
(2)Ved oppløsning eller annet opphør av særforbundet, tilfaller særforbundets overskytende 
midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.  
 
(3)Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
16

 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.  
17

 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.  
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Tingsak nr. 7: Behandle innkomne forslag 

7.3 Ny §22 Utmerkelsestegn 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget vedtar ny §22 Utmerkelsestegn i lover for Norges Studentidrettsforbund” 

 

Sakspapirer: 

Forslag til ny §22 Utmerkelsestegn 
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Sakspapirer tingsak nr.7.1: 

 

§ 22 Utmerkelsestegn 
Norges Studentidrettsforbund har følgende utmerkelsestegn: 
1.Norges Studentidrettsforunds Hederstegn i gull 
2. Norges Studentidrettsforbunds Bragdmedalje 
3. Norges Studentidrettsforbunds Fortjenstemedalje 

 
§ 22.1 Norges Studentidrettsforbunds Hederstegn i gull 
Norges Studentidrettsforbund Hederstegn I gull er norsk studentidretts høyeste utmerkelse 
 
§22.1.1 Hederstegnet kan bare tildeles personer som på særlig fortjenestefull måte har 
arbeidet for norsk studentidrett. 
 
§22.1.2 Et medlemslag, administrasjonen eller medlem av forbundsstyret kan foreslå overfor 
forbundsstyret at et medlem blir tildelt Hederstegn. Forslaget skal begrunnes, og må 
innstilles av Forbundsstyret. 
 
§22.1.3 Tinget vedtar tildeling, med minst 3/4 flertall av de avgitte stemmene. Hederstegnet 
deles ut i forbindelse med Tinget eller annen passende anledning. 
 
§22.1.4 Alle vedtak i Forbundsstyret vedrørende Hederstegn skal fattes i fulltallig styremøte, 
og skal være enstemmige. 
 
§22.2 Norges Studentidrettsforbunds Fortjenestemedalje 
§22.2.1 Norges Studentidrettsforbund Fortjenestemedalje kan tildeles personer som 
har arbeidet for studentidrettens fremgang. Fortjenestemedalje kan også tildeles 
personer som ikke er medlemmer, herunder utlendinger. 
 
§22.2.2 En klubb kan søke Forbundsstyret om at et medlem tildeles 
Fortjenestemedalje. Søknaden skal begrunnes. Forbundsstyret kan også på eget 
initiativ foreslå tildeling av Fortjenestemedalje. 
 
§22.2.3 Norges Studentidrettsforbunds Styre tildeler i fulltallig styremøte Norges 
Studentidrettsforbund Fortjenestemedalje. Tildeling krever at minst 4/5 flertall 
stemmer for vedtaket. 
 
§22.2.4 Fortjenestemedaljen deles ut i forbindelse med Tinget eller annen passende 
anledning. 
 
§22.3 Norges Studentidrettsforbunds Bragdmedalje 
§22.3.1 Bragdmedaljen skal deles ut til: 
1).Utøvere som har vunnet 2 medaljer i internasjonale mesterskap 
2). Utøvere som har vunnet 1 medalje og oppnådd to sjette beste plasseringer eller  bedre i 
internasjonale mesterskap 
3). Utøvere som har oppnådd 4 sjette beste plasseringer eller bedre i internasjonale 
mesterskap. 
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§22.3.2 Med internasjonale mesterskap menes FISU Student-VM, Sommeruniversiade og 
Vinteruniversiade. 
 
§22.3.3 En klubb kan søke til Forbundsstyret om at et medlem tildeles Bragdmedaljen. 
Søknaden skal begrunnes. Forbundsstyret kan også på eget initiativ foreslå tildeling av 
Bragdmedaljen. Forbundsstyret tildeler Bragdmedaljen hvis den finner at vilkårene er 
oppfylt. 
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Tingsak nr. 7: Behandle innkomne forslag 

7.4 Ny §23 Mesterskap og idrettsarrangement 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget vedtar ny §23 Mesterskap og idrettsarrangement i lover for Norges 

Studentidrettsforbund” 

 

Sakspapirer: 

Forslag til ny §23 Mesterskap og idrettsarrangement 
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Sakspapirer tingsak nr.7.4:  

 

§23 Mesterskap og idrettsarrangement 
 
§ 23.1  Definisjon 
 
Norges Studentidrettsforbund, NSI, har innstiftet og eier retten til å arrangere StudentCup (SC), 
Norske Studentmesterskap (SM)  og Studentleker (SL). Et SM er er Norgesmesterskap for 
studenter i Norge. SL er arrangement som består av minst fem SM og tre SC. 

Vinner av SM har rett til å kalle seg Norsk Studentmester i den aktuelle idretten.  
Ansvar for gjennomføring av SC, SM og SL påligger Forbundsstyret. 

 
§ 23.2  Startberettigelse 
 
Startberettiget i SM er medlemmer av lag opptatt i NSI, som kan fremvise gyldig studiekort.  
En deltaker kan bare være startberettiget for et lag i en idrett i hvert mesterskap. Deltakere 
må være student i samme by som studentidrettslaget denne representerer har sitt 
tilholdssted.  

 
Hvis et lag ikke kan stille med maksimalt antall deltakere i lagidretter etter første ledd, kan inntil 
et lag pr klasse pr studentidrettslag kompletteres med egne medlemmer som ikke er studenter. 
 
Andelen utøvere som nevnt i annet ledd, kan ikke overstige 25% av det antall utøvere som 
utgjør et lag pr klasse i den aktuelle lagidretten. I Individuelle idretter med lagkonkurranse, der 
lag består av minimum tre utøvere, kan en (1) ikke-student som er medlem i laget delta.  
 
Lag bestående av studenter fra to eller flere studentidrettslag opptatt i NSI er startberettiget, 
deltar utenfor konkurranse. Disse får ikke plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke 
spille om medalje.  
 
Norske studenter i utlandet er startberettiget, men deltar utenfor konkurranse. Disse får ikke 
plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje. De har heller ikke anledning 
til å søke om reisefordeling.  
 
 
§ 23.3  Arrangement 
 
NSI er formell arrangør av alle SM/SL.  Forbundsstyret fastsetter for hvilke idretter det skal 
arrangeres SC/SM/SL. Alle medlemslag kan søke Forbundsstyret om å få arrangere SC/SM/SL. 
 
Forbundsstyret skal godkjenne plan for gjennomføring av den idrettslige delen, 
transportløsning, overnatting, sponsorer, fastsette startkontingenter og bøter, samt tildele 
arrangementstøtte. 
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Påmelding til SM/SL er bindende. Utebliende deltageres lag som ikke har meldt avbud innen 
fastsatt tidsfrist, kan bøtelegges og vil bli avkrevd dekning for kostnader påført arrangementet. 
 
Under hvert SM/SL skal det oppnevnes en jury som skal ta seg av alle protester. Juryens 
beslutning kan ankes inn til Forbundsstyret. 
 
§ 23.4  Reisefordeling 
 
Det skal benyttes reisefordeling ved alle SC/SM/SL, samt i regionsfinaler i Nord-Norge dersom 
disse fungerer som kvalifisering til SC/SM/SL.   
 
Reisefordelingsavgiften og egenandelen fastsettes av Forbundsstyret. Overskudd går til 
reisefordelingfond. 
 

§ 23.5  Reisefordelingsfond 
 
Fondet benyttes til et reisefordelingstilskudd. 
 
§ 23.6 Utfyllende bestemmelser 
 
Forbundsstyret vedtar utfyllende bestemmelser til disse statutter. 
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Tingsak nr. 7: Behandle innkomne forslag 

7.5 NSIs holdning til YOG2016/søknad for Oslo OL2022 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til resolusjon legges frem til diskusjon på forbundstinget. 

 

 

Sakspapirer: 

Forslag til resolusjon om NSIs holdning til YOG2016/søknad for Oslo OL2022 legges frem til 

diskusjon på forbundstinget. 
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Tingsak nr. 8 Tilsette statsautorisert revisor og fastsette 
dennes honorar 
 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 

Forslag til vedtak:  

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

godkjenne revisjonshonorar.” 

 

Sakspapirer: 

Ingen
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Tingsak nr. 9: Fastsette kontingent 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget fastsetter klubbkontingent etter antall medlemmer i klubben til følgende 

satser:” 

 

Medlemmer Kontingent 2012 Kontingent 2013 Kontingent 2014 

0 – 199  300,- 300,- 300,- 

200 – 799 600,- 600,-  600,- 

800 – 1499 1 200,- 1 200,- 1 200,- 

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

 

 

Sakspapirer: 

Ingen
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Tingsak nr. 10: Vedta budsjett for perioden 2012-2014 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 

Forslag til vedtak:  

”Forbundstinget fastsetter budsjettet for 2012 – 2014 som er foreslått av Forbundsstyret.” 

 

Sakspapirer: 

Forslag til budsjett for 2012 – 2014 
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Sakspapirer tingsak nr.10: 

 

NSI Budsjett 2012 - 2014   2012 2013 2014 
 
 
Finansiering 

 
-4.190.000 -4.400.000 -4.550.000 

95010 Post 2 Rammetilskudd   -2.630.000 -2.630.000 -2.630.000 

95020 Post 3 Barne og Ungdomsmiddler P3 -600.000 -650.000 -700.000 

95030 Utviklingsorientert Ungdom UUI -550.000 -550.000 -550.000 

95040 Tilskudd funksjonshemmede   0 -60.000 -60.000 

95050 Medlemsinntekter   -30.000 -30.000 -30.000 

95070 Thon Hotels   -80.000 -80.000 -80.000 

95024 NHO Europaarbeid EU -30.000 -30.000 -30.000 

95080 Momskompensasjon   -130.000 -130.000 -130.000 

95090 Renter   -40.000 -40.000 -40.000 

95095 Ny samarbeidsparter SP* -100.000 -200.000 -300.000 

      Aktivitet 
 

1.230.000 1.280.000 1.230.000 

50010 Studentmesterskap   390.000 390.000 390.000 

50020 Studentleker   125.000 135.000 125.000 

50025 Studentcup/friluftsliv og samlinger   150.000 150.000 150.000 

50030 Student EM UUI 205.000 205.000 205.000 

50040 Student VM   20.000 0 20.000 

50050 Sommerunivrsade   0 35.000 0 

50060 Vinteruniversade   0 25.000 0 

50080 Funksjonshemmede   40.000 40.000 40.000 

50110 På vei mot toppen UUI 300.000 300.000 300.000 

      Klubbutvikling og kompetanse 
 

780.000 1.010.000 820.000 

70010 Ledersamling P3 170.000 200.000 180.000 

70020 Aktivitetskurs P3 140.000 150.000 150.000 

70030 Nettverksamling   0 170.000 0 

70050 Lokale oppstart og Utviklingsmiddler P3 180.000 200.000 200.000 

70060 Utviklingsmiddler Elite UUI 50.000 50.000 50.000 

70070 Start og oppfølgingsmøter P3 30.000 30.000 30.000 

70071 Veiledere start og oppfölging P3 10.000 10.000 10.000 

70080 Klubb besøk P3 10.000 10.000 10.000 

70090 Int konferanser medlemslag EU 20.000 20.000 20.000 

50100 Lederkurs Ungdom P3 125.000 125.000 125.000 

50101 Utdanning Yngre ledere P3 25.000 25.000 25.000 

50102 Klubbutvilking nye idretter P3 20.000 20.000 20.000 

      Informasjon 
 

230.000 95.000 50.000 

90210 Utdanningsmesse   25.000 0 0 

90230 Web   15.000 15.000 15.000 

90240 Informasjonsmateriell SP* 140.000 15.000 15.000 

90250 Markedsføring   50.000 65.000 20.000 
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Organisasjonsutvilking og politikk 
 

2.533.000 2.377.000 2.590.000 

90110 Styrearbeid   180.000 180.000 180.000 

90120 Administrasjon   2.004.000 2.042.000 2.104.000 

90130 Valgkomite   10.000 10.000 10.000 

90140 Kontrollkomite   10.000 10.000 10.000 

90150 Lovkommite   10.000 10.000 10.000 

90160 Forbundsting   200.000 0 150.000 

90170 Samarbeid nasjonale organisasjoner   10.000 10.000 10.000 

90310 Samarbeid Europeiske organisasjoner   50.000 50.000 50.000 

90320 EUSA GA   15.000 0 15.000 

90330 FISU GA   0 20.000 0 

90340 EUSA Konferanser   0 30.000 0 

90350 FISU Konferanser   44.000 15.000 51.000 

Resultat   583.000 362.000 140.000 
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Tingsak nr. 11: Valg 

  
Forslagsstiller: Valgkomiteen i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

”Forslag blir offentliggjort etter utsending av tingpapirer.” 

 

Sakspapirer: 

I NSIs lov § 11, andre ledd står det: 
”Valgkomiteens innstilling på nye tillitsrepresentanter skal fremmes første dag av 
tingforhandlingene.” 

 
Valget foregår på den måten som står beskrevet i NSIs lov § 11: 

        ”Leder og nestledere i forbundsstyre, komiteer og utvalg velges enkeltvis. De øvrige  
medlemmer velges samlet først og deretter velges varamedlemmet.” 

 
For kandidater til tillitsverv gjelder NIFs lov § 2-4(kjønnsfordeling): 
”Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg i NIF og 
NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen 
skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være 
minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller 
færre medlemmer. 
 
Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.” 
 
Valg skjer etter bestemmelsene i NIFs lov | 2-11 (stemmegivning): 
”Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gjyldig være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har me enn en stemme. Blanke 
stemmer skal anses som ikke avgitt. 
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det 
skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler 
som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene anses som 
ikke avgitt. 
 
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. 
 
Når det skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de 
avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstreklig 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 kandidatene og etter denne avstemningen anses 
de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning. 
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Sakspapirer tingsak nr.11: 

Følgende tillitsrepresentanter skal velges: 

a) Forbundsstyret 
 

Tillitsvalgt 
Forslag fra 

Valgkomiteen Andre forslag 

Leder    

Nestleder    

Medlem    

Medlem    

Medlem    

Medlem    

Medlem    

Varamedlem    

 
b) Kontrolkomité: 

 

Tillitsvalgt 
Forslag fra 

Valgkomiteen Andre forslag 

Leder    

Nestleder    

Medlem    

Varamedlem    

 
c) Lovkomité: 

Tillitsvalgt 
Forslag fra 

Valgkomiteen Andre forslag 

Leder    

Nestleder    

Medlem    

Varamedlem    

 
d) Valgkomité (foreslås av egen oppnevnt person): 

 

Tillitsvalgt 
Forslag fra 

………………………. Andre forslag 

Leder    

Nestleder    

Medlem    

Varamedlem    
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Tingsak nr. 12: Bestemme sted for NSIs Forbundsting 2014 

 
Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI 
 
Forslag til vedtak:  

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

2014.” 

 

Sakspapirer: 

Ingen 
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