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PROTOKOLL 

Godkjent 23. mars 

Publisert 24. mars 

Styremøte 2/23 

Dato: 18. mars 

Tid: 09:00-12:30 

Sted: Thon Hotel Oslo Airport / Teams 

Deltakende:  

Forbundsstyret: Adrian S. Haugen, Idun Stavseng, Kjell-Erik 

Kvamsdal, Maria Østli, Martin Landrø, Ida Haugstad Stake, 

Elisabeth Kristensen 

 

Administrasjonen: Yngvild L. Schei, Atle Rolstadaas 

Forfall:  

Amalie Husby 

Martin Landrø  

 

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet 18. mars kl. 09:00. 
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Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av 

ordstyrer 

SAK: ASH 

Vedtak: Styret godkjenner oppdatert innkalling og dagsorden. Styret 

godkjenner Adrian som ordstyrer.   

 

Intro 

Godkjenning av innkalling, protokoll, dagsorden og valg av ordstyrer 

Sak 4/2/23 110års jubileum ble flyttet fra informasjonssak til 

diskusjonssak.  

 

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll   

Infosaker 

1/2/23  Informasjon fra forbundskontoret 

2/2/23  Informasjon fra AU 

3/2/23  Student-VM Skøyter 2024 

Vedtakssaker 

72/2/23 Regnskapsrapport  

73/2/23 Revidert budsjett 

74/2/23 Styrets møteplan 

75/2/23 Høring SFF strategi 

76/2/23 Høring Idretten Vil  

Diskusjonssaker   

1/2/23   Saker til idrettstinget 

2/2/23  Administrativ håndtering av para- og mangfoldsarbeid  

3/2/23  110års jubileum 
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Informasjonssak 1/2/23: 

Informasjon fra forbundskontoret 

SAK: YLS 

YLS innledet til saken.  

FS ønsket at deltakelse i Chengdu løftes til styret dersom troppen blir 

på 10 utøvere eller færre.  

Informasjonssak 2/2/23:  

Informasjon fra AU 

SAK: AU 

AU innledet til saken.  

Det ble i tillegg til saksgrunnlaget kort informert om retur av 

Generalsekretær og oppfølging.  

Det ble gitt innspill til strategiarbeid for IES og videre arbeid inn i 

strategiprosessen for LYLP, på vegne av studentidretten.  

Informasjonssak 3/2/23:  

Student-VM 2024 

SAK: YLS 

YLS innledet til saken. 

Informerte ytterligere om behov for å fylle to posisjoner i 

organisasjonskomiteen; frivilligansvarlig og markedsansvarlig.  

Ønsker orientering om budsjett og regnskap, dette kan ligge i 

regnskapet og i prognosekommentarer.  
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Vedtakssak 72/2/23:  

Regnskapsrapport 

SAK: AR 

AR innledet til saken og ga en grundig gjennomgang av 

regnskapsrapport for 2023.  

Forbundsstyret ønsket en ytterligere forklaring på fylkeskommunale 

midler tildelt. Administrasjonen informerte om tidslinje for hvordan 

disse håndteres, og at det nytt av året er lagt insentiver for 

måloppnåelse i tildeling.  

Vedtak:  

Forbundsstyret tar regnskapsrapport til etterretning.  

 

Enstemmig vedtatt 

Vedtakssak 73/2/23:  

Revidert budsjett 2023 

SAK: AR 

AR innledet til saken.  

Ser man tingperioden 2022-2024 samlet vil forslag til revidert påvirke 

totalresultatet slik: 

  
Tingvedtatt Budsj/Prog Regnskap Differanse 

2022 -505 000  -1 025 693  -947 412  -442 412  

2023 493 000  1 128 802  1 128 802  635 802  

2024 1 537 000  1 537 000  1 537 000  0  

Totalt 1 525 000  1 640 109  1 718 390  193 390  

Rød skrift: Forespeilet 

Vedtak:  

Forbundsstyret vedtar det reviderte budsjettet for 2023.   

 

Enstemmig vedtatt  
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Vedtakssak 74/2/23:  

Styrets møteplan 

SAK: YLS 

YLS innledet til saken.  

Martin Landrø forespørres om representasjon under Student-

NM Golf.  

Vedtak:  

Forbundsstyret vedtar den oppdaterte møteplanen med følgende 

endringer og tillegg:  

• 28.-29. April FS representant Student-NM Golf, Stavanger:   

• 28.-29. April FS representant Student-NM Triatlon, 

Trondheim: Idun Eide Stavseng 

• 12.-14. Mai: FS representant Student-NM Roing, Bergen: 

Adrian Stinessen Haugen  

• Fysisk møte 6.-7.mai flyttes til et digitalt møte 7.mai 14:00-

17:00 

• Deltakelse nasjonalt idrettspolitisk arena for unge ledere: 

Idun Eide Stavseng og Adrian Stinessen Haugen ved 

anledning.  

 

Enstemmig vedtatt 

Vedtakssak 75/2/23:  

Høring SFF-strategi 

SAK: AR 

Adrian Stinessen Haugen, styremedlem i SFF, ble vurdert som 

habil.  

ASH innledet til saken og ga bakgrunn for hvorfor høringen skal 

utarbeides uten et høringsgrunnlag.  

Momenter i diskusjonen:  

• Strategien som ligger til grunn er vanskelig å lese, tynn og 

oppleves muntlig. Den burde holde et høyre nivå i en 

organisasjon som SFF.  
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• Vanskelig å gi tilbakemelding på en strategi man ikke opplever 

som en strategi.   

• Vi kan ikke tviholde på et organ som skal være der bare fordi 

det alltid har vært der, strategien må bli tydeligere for å SFF 

skal være en organisasjon som gir resultater.   

Innstilling:  

Forbundsstyret vedtar høringssvaret til SFF-strategi.  

 

Enstemmig vedtatt.  

Vedtakssak 76/2/23:  

Høring Idretten Vil  

SAK: AR 

AR innledet til saken.  

Følgende momenter kom frem i diskusjonen:  

Til strategien Idretten Vil:  

• Strategien er for omfattende og idretten skal ihht denne 

strategien løse for mange samfunnsproblemer. Det må komme 

tydelig frem hvem idretten er, og hvilken samfunnsrolle den 

har. 

• Idretten måles her på et for detaljert «skal-nivå» i en overordnet 

strategi som vanskeliggjør implementering nedover i 

organisasjonen, der ulike organisasjonsledd kan utvikle egne 

strategier som svarer ut den nasjonale planen.  

• Virksomhetsideen må kuttes ned til «hva skal vi oppnå» og ikke 

så mye «hvordan».   

• Der ungdom nevnes spesifikt ønskes det «unge» for å favne om 

de opp til 26 år også.  

• Bærekraftstiltak er viktige momenter helt ned på klubbnivå, 

men trenger kanskje ikke være så konkretiserte som egne 

strategipunkter, men heller viktige momenter på et overordnet 

nivå, når det foreligger en egen strategi på bærekraft i norsk 

idrett fra før.  
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Vedtak:  

Forbundsstyret vedtar fremlagte høringssvar til Idretten Vil med de 

innspill som fremkom i saken.  

 

Enstemmig vedtatt  
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Diskusjonssak 1/2/23:  

Saker til idrettstinget  

SAK: AR 

AR innledet til saken.  

De sakene som har blitt sendt inn fra Norges 

studentidrettsforbund fra før som må endres på bakgrunn av 

juridisk tekniske årsaker gjøres på administrativt nivå og FS 

holdes informert digitalt.  

1. Sak 6: Skal Norges studentidrettsforbund støtte denne saken 

bør plattformen inkludere unge voksne.  

2. Sak 12: Mener de unge voksne, mener de ungdom? 

Begrepsbruk: ung kontra ungdom. 

Resterende saker til idrettstinget løftes til FS for politisk 

vurdering når de er ferdig utarbeidet og skal forelegges for 

idrettstinget.  

Diskusjonssak 2/2/23:  

Administrativ håndtering av para- og 

mangfoldsarbeid i NSI 

SAK: KEK 

KEK innledet til saken.  

Styret bes diskutere følgende: 

1) Er det ønskelig at man bruker administrative ressurser på 

utvalget, uavhengig av eventuelle tilskudd? 

a) Det er et behov for at det jobbes med. Per i dag anses det som 

avgjørende at fremdrift ligger til administrasjonen.  

b) Det er viktig å synliggjøre at forbundet prioriterer dette viktige 

området også gjennom en administrativ prioritering og en 

investering bør vurderes for å få i gang dette arbeidet.  

 

2) Hvis ja, i hvor stor grad skal arbeidet prioriteres og hva anses som 

mindre viktig av dagens oppgaver dersom det kommer i konflikt?  
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a) En mulighet kan være å gjøre en administrativ jobb på 

igangsettelse, og deretter overføre selve gjennomføring til 

utvalgsarbeidet for å minimere den administrative innsatsen 

som må legges ned, og unngå at det går ut over andre områder.   

b) Om det kommer i konflikt er det ønskelig å se på økt antall 

årsverk i forbundet.  

Diskusjonssak 3/2/23:  

Jubileum 110år  

SAK: IHS 

IHS innledet til saken.  

 

Til fremdrift:  

• Administrasjonen innhenter kostnadsmatriser for gallamiddag 

og øvrige kostnader rundt gallamiddag og markering.  

• Utvalget utarbeider konkrete forslag til markering utover 

gallamiddag i møtet i mai.  


