
 

Til medlemmer i Kristiansand studentidrettslag  

  

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Kristiansand studentidrettslag  
Styret viser til innkalling til årsmøte av 04.02-18.  
Årsmøtet avholdes den 13.3 kl 16.15  UIA rom H1 058 varighet ca 2 timer  
Legges til at treninger som avholdes i dette tidsrommet må utsettes da ingen medlemmer skal bli hindret i å kunne 

delta på årsmøtet.  

  

Under følger saksliste for årsmøtet:  
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede  
Sak 2: Godkjenne innkallingen  
Sak 3: Godkjenne sakslisten  
Sak 4: Godkjenne forretningsorden  
Sak 5: Velge dirigent  
Sak 6: Velge referent  
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning  
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand   
Sak 10: Behandle forslag og saker  

  10.0.1 Endring av styre beskrivelser  
  10.0.2 Legge ned aktiviteter  

10.0.3 Oppnevne undergrupper  
Sak 11: Fastsette medlemskontingent   
Sak 12: [Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter]  
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett  
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  Sak 

15: Foreta følgende valg:  
15.1 Styreleder  
15.2 Nestleder  
15.3 Øvrige styremedlemmer  
15.4 Varamedlemmer  

15.4.01 [Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14, nummerering av saker 

undrer endres tilsvarende]  
15.5 To revisorer  

      15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene  
15.7 Leder av valgkomiteen  
15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen  
15.9 Varamedlem til valgkomiteen  

  

Vedlagt følger følgende dokumenter:  

  

Med vennlig hilsen styret i 

Kristiansand Studentidrettslag  

  

Vedtak: 1-7 [Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden og 

valg av dirigent, referent og protokoll signerer]  

SAKSFREMLEGGER: [PHA]  

  

  

  



 

Forslag til vedtak:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Godkjenne innkallingen  
3. Godkjenne sakslisten  
4. Godkjenne forretningsorden  
5. Valg av dirigent - innstilling fra styret:   
6. Valg av referent - innstilling fra styret:   
7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen - innstilling fra styret:  

  

     



 

  

  

Årsberetning  

Kristiansand studentidrettslag 2018  

  

  

Hovedstyret  
Leder: Petter Andersen  

Nestleder: Oskar Gårdsrud  

Økonomi Tone Brath  

Aktivitetsansvarlig: Tinus Bjørgo  

Arrangement: Sunniva Nordmelan  

Kommunikasjon: Malin Dale  

Sekretær: (tomt)  

Vara: Maja Furuly  

  

Valgkomité  

Leder: Christian Fon  

Medlem: Marianne Kolbeinsvik  

Medlem: Zhilwan Manbari  

Vara: Henrik Veshovda  

  

Campus challenge  

Nestleder Even Liplass  

Styrets delegat: Tinus Bjørgo  

Medlem (tomt)  

  

Revisorer:  

  

Styrets arbeid  

Styremøter  

Det er avholdt 10 styremøter i denne styreperioden.   

  

Oppgaver som er av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid:  

Det har blitt brukt mye tid og ressurser til planlegging og gjennomføring av arrangementene 

Pub til Pub, UiA-løpet og Campus Challenge.  

Medlemshåndtering, fakturering, og oppgradering av regnskap og økonomi.  



 

  

Det har i tillegg blitt brukt mye ressurser på å oppgradere aktivitetene til undergrupper samt å 

starte opp nye aktiviteter.  

Deltagelse på andre organisasjoners møter (idrettskrets, samarbeidsutvalg, særkrets osv). KSI 

har deltatt på alle av Norges studentidretts samlinger, samt har vi medlemmer som 

representerer andre organisasjonsledd, både som KSI representanter og fra andre 

organisasjoner.  

KSI har også hatt representanter ved STAs møter og andre universitets møter  

  

Undergrupper årsmøteprotokoller  

  

_____________________  

Protokoll årsmøte KSI Håndball 

2019   

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE  

Protokoll fra  årsmøte i  

KS  Håndball Spicheren, 

 28.  januar 2019   

15 personer tilstede   

Sak 1.  Godkjenne innkallinge n, 

sakliste   

Her må det stå om innkallingen til årsmøtet godk jennes og om sakslisten  

godkjennes. Eventuelle tillegg til sakslisten må føres inn her. Endringer i sakslisten 

kan kun gjøres under denne saken på årsmøtet.   

Saksliste   

Innkalling og  sakliste ble g odkjent. Følgende tillegg  ble gjort  til 

sakslisten:   

-  



 

Skal det være  gøy eller  seriøst på  

trening?   

Sak 2. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen   

Til å  underskrive  protokollen ble Elise  Dølemo og 

 Julie  Skaug Hansen   

Sak 3 .  

Valg   

 Cathrine Olsvik ble  va lgt til aktivitetsleder  

Inger Elise Tysvær ble valgt til  

 økonomiansvarlig Julie Skaug Hansen ble  

valgt til  kampansvarlig  Elise Dølemo ble 

valgt til materialforvalter   

Styret på nåværende tidspunkt  blir værende fram til endt  sesong 2018 /

2019,  og skal hjelpe nytt  styret fram til ny  sesong  ( 2019/2020) i  

forhold til oppgaver  og lignende.   

Sak 4. Behandle håndballens årsberetning,   

Årsberetningen for 2019/ 2020 

godkjennes.   

KSI håndball har hatt et år der medlemstallet har økt veldig. Fra fjorårets sesong 

(17/18) der vi slet med å stille med nok spillere på kamp, til å ha mange nye 

medlemmer og kamp om plassene. Vi er mange på trening, og får derfor også 

mer kvalitet på treningene. Vi får også stadig flere medlemmer, noe som er positivt for 

konkurransen i gruppa. Det negative med dette er at vi bare kan stille med 14 til hver 

kamp, noe som gjør at en ofte må stå over kamper. På trening har vi økt fra å 

være mellom 10 og 15 spillere på trening til å være   



 

mellom 20 og 30 spillere på hver trening. Vi har et mål om at en skal kunne 

komme inn i håndballgruppa på ethvert tidspunkt, og at du ikke trenger å 

være tilstede fra "start" for å få en plass på laget. Sesongen 2017/2018 

rykket KSI håndball ned fra 4. div til 5. div i region SørVest. Dette var kjipt, 

men har gjort at vi sesongen 18/19 har et nivå som matcher oss bedre,  

og at vi nå ligger i øverste sjiktet av tabellen. Vi deltok også på Campus challenge 

i vår.   

Sak 5. Behandle forslag og 

saker   

Sak A. Laguttak - hvordan gjøres dette videre? Laguttak 

tidligere slik at folk er  klar over  hvem  som skal være med  - Legge 

ut  påmelding til kamp  i  større  bolker  (flere kamper av gangen , og  ikke 

en  og  e 

n)   

Viktig med  konkurransen på  plassene, dermed  lurt å ikke ta  ut  for tidlig  

til kamp slik at  enkelte  slapper av på  treningen som igjen går  ut av  

effektiviteten og  utbyttet på treningen  Hvem som kommer  på  trening 

skal spille med  på laguttaket →  fraværsføring Laguttaket også  i forhold  

til behov på  kamp →  ikke nødvendig med  5 streker for eksempel .  

Posisjonene skal  dekkes.  Ønske om å  fylle opp  “kvoten "  

på kamp (litt uenighet 
på 

 dette
)
 Hva  er ambisjonene ? Værende i  5 

.div  eller rykke opp  til  

 4. div? Felles forståelse for dette   

Sak B. Bytte og styring på kamper Eventuelt litt  ekstra bytter dersom 

kampen er  avgjort  og har en ledelse  på x -antall mål  →  Spilleglede 

for alle,  oppleve tillit  fra  leder   



 

Vanskeligheter med å bytte seg selv  inn på  for en  annen  → ubehagelig  situasjon å  

komme i Ikke dvele for  lenge med en oppstilling  som ikke funker  → 

komme med innspill  ( konstruktivt) Timeout skal  ledes av  aktivitetsleder, 

 åpen for innspill  etterpå  → opplevd at  det  snakkes  i munnen på 

hverandre Åpen dialog  angående problemer  med spilletid  osv   

-   

-   

Sak C. Trivsel på laget En jobb å gjøre angående trivsel → finne på noe 

utenom trening Måten vi snakker med hverandre på trening og 

kamp → positivitet og ikke kjefting, smelling og stygge 

kommentarer som skaper negative ringvirkninger for laget  

Positivitet under/førletter kamp → konstruktivt Skape en kultur for 

konstruktive tilbakemeldinger med en positiv "klang" I pausen i kamp 

→ alle vil si mye, aktivitetsleder styrer skape mer struktur Skape  

lagfølelse med alle som er med på treningen, ikke bare de som er med 

på kamp → alle skal føle på fellesskapet og være del av noe   

-   

-   

Blandede lag, tidligere vært "nye" mot "gamle" → på en måte må dere  

være sånn innimellom i forhold til kamp og samspill → heller skape en 

god balanse her Bli kjent med hverandre utenom trening   

Sak D. Shortser Mer profesjonelt med like drakter og i dette tilfellet 

shortser Uheldig at de er gjennomsiktige, og fulle av klister som 

ikke vil gå bort KSI sine farger er lilla og gul → mulighet om 

svarte shortser? Likt for alle KSI lag Konsekvens er bot 

dersom vi velger å bruke noe annet enn skrevet Kjøpes 

inn inn nye drakter til ny sesong (mest sannsynlig)   



 

Sak E. Trening Skal være en gøy og sosial plass, men hvor treningen er lærerikt 

og gir utbytte for alle. Samtidig bør laget prøve å være tent til trening hvor 

en får maksimalt ut av den. Må være voksne nok til å kunne ta ansvar selv og 

motivere hverandre.   

Føring av fravær på trening (gjør det lettere for laguttak på kamp). Opplyse om hvor l

ista ligger i forhold til seriøsitet. Ønske om konkrete tilbakemeldinger på 

trening for å kunne skape en progresjon hos hver enkelt → lettere å sette 

seg mål og eventuelt nå dem Lære navn for å få tettere relasjoner med hverandre, 

viktig å skape en lagfølelse også på trening slik at alle føler på fellesskapet 

Motivasjonen hos hver enkelt må være på plass for å få noe ut av treningene I 

forhold til øvelser sees det på hva laget trenger å øve på på bakgrunn 

av kamper og tidligere treninger. Også ønsker om innspill Ønske om 

info tidlig i forhold til hva som skal foregå på treningen de ulike dagene 

Flertall for trening hver torsdag framover mot sommeren, hvis eventuelt få 

kan en bruke Spicheren å trene styrke eller jobbe teknisk eller fysisk 

i hall   

-   

Sak 6.   

Fastsette  
medlemskontingent   

Medlemskontingenten for [2019/2020] fastsettes til 

200 kr.   

Sak 7. Vedta KSI håndballs budsjett   

Styret legger fram et forslag til budsjett for gruppa   

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 

2.   



 

  

  
  

_______________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Årsmøte 2018  

KSI Crusaders ishockey  

  

  

  

1. Årsberetning:  
  

Til tross for en skranglende start på året, har 2018 vært et fabelaktig år for 

studentenes ishockeylag. Studentlekende i Tromsø, ble ikke helt som vi forutså, da 

kun 6 spillere reiste oppover. Dog var innsatsen høy og representantene fra 

Crusaders gjorde en stolt innsats.  
  

Tiden fram mot skolestart bød på en historisk satsning. Hockeylaget spisset sin 

kompetanse med nytt lederskap, samt nye ansvarsroller. Studiestarten var preget av 

svært aktive uker, med en initiativrik promoteringskampanje. Dette resulterte i økte 

medlemmer og god omdømmebygging. Crusaders arrangerte også sin første try-out 

(25.August) hvor desto fler talenter ble rekruttert.   



 

  

Sosialt og sportslig har 2018 vært et blomstrende år, hvor aktiviteter og samhold har 

stått i sentrum. Profesjonelle treninger og kamper har medbrakt god stemning og 

tettere bekjentskap innad i laget – og ført til at vi per. Januar 2019 står ubeseiret i 

årets sesong. Samt leder vi SHL (Sørlandet Hockey League).  
  

Ishockeylag har også deltatt på flere sosiale arrangementer som ”Emporiske leker” 

og ”Pub til Pub”. I begge tilfeller har laget vist stort samhold og god moral. Crusaders 

har store ambisjoner for 2019 og gleder seg til nok et suksessrikt år.  
  

  

2. Regnskapsbehandling  
  

”Dette utgår i 2019, da aktivitetene ikke har hatt regnskapsføring eller økonomistyring i 

2018”  
  

  

Budsjett for 2019  
  

Nytt av i år er at man har rapporteringskrav og råderett over egne midler. Derfor kan vi når vi 

får banktilgang betale ut selv og den prosessen blir raskere.   
  

Forsamlingen uttrykker et sterkt behov for nytt draktsett + utstyr. Nåværende 

drakter har utviklet mugg og er særdeles slitt. Ledelsen i laget vil derfor søke om nytt 

parti ved neste anledning. Potensielle kostnader er uvisst, og avhengiges av støtten 

man blir gitt, men laget er innstilt på å benytte samme leverandør som tidligere.   

  

  

Kontingent og investeringsmidler  
  

Medlemskontingenten ble satt til 150,- i år.  

  

  

Innbetalinger som mangler per. 20.Januar.2019 :  
- 10 som ikke har betalt  
- 9 som ikke har fått betalingsoppfordring  
  

Beregning av antall medlemmer vil bli gjort ut ifra disse tallene – altså antall 

betalende medlemmer – deretter medelt på neste lagsmøte.  
(Purring er sendt til KSI – som vil sende ut gjenstående fakturaer, deretter vil  antall 

aktive medlemmer også beregnes på nytt.)  
  

  

Medlemskontingent:   

- Potensielt innbetalt: 5 550,-   

- Faktisk innbetalt: 2 700,-   

Innestående på konto: 3 682,-   
  



 

Status på investeringsmidler og utbetalinger:  
- Pucker innkjøpt   
- Plastteip innkjøpt   
- Stoffteip ikke innkjøpt, men bestilt for søkt sum i Lillehammer. div. utlegg  - To 

spillere har benyttet seg av utstyrsavtalen, og sendt inn kvitteringer. (Disse er ikke 

videresendt til VT. Pengene er derfor ikke synlige på konto.)  
  

  

  

3. Valg  
(må velges minimum 3)   
  

Leder: Bård Berdal  

Nestleder/ Økonomiansvarlig: Edvard Vinjar Saugen  

Arrangement-ansvarlig: Marie Grepperud  

PR/kommunikasjons ansvarlig: Rune Martinsen  

Seniorrådgiver/ HR & administrasjon: Peder Stubberud  

HMS-ansvarlig: Ole Jørgen Sagafos  

Sekretær: Nora Sønsteby Tobiassen  
  

Styret blir sittende til sommer. Da ingen ønsket/ville stille til valg før 
sesongen var omme. Det ble utrykt fullstendig enighet om dette. Det var 
også konsensus om at et eventuelt styreskifte ikke egnet seg midt i 
sesongen – ei heller før skoleåret var omme.   

  
  

________________________________________________  

  
KSI-MØTE 2019  
KSI Fotball damelag møtte i leilighet med noen medlemmer av undergruppestyret som 

ble etablert tidligere i høst.   

  
Undergruppestyre  

- Aktivitetsleder (Vilde)  

- Økonomiansvarlig (Ingeborg)   

- Treningsansvarlig (Kaja. Hjelpere: Maren, Ingrid, Hedda)  

- Arrangement-/cupansvarlig (Dorthea, Kaja og Live)  



 

- Sosiale medier ansvarlig (Gerda, Selje)  

  

  

Saksliste:   

Sak 1: Vurdering av saker tatt opp på lagmøtet 14.november 2018  

Sak 2: Økonomi, kontingent og budsjett   

Sak 3: Høstsemesteret 2019  

Sak 4: Nytt styre  
  

Sak  1:    

Tidligere saker drøftet ved forrige lagmøte.  
Tilstede da var KSI fotball damer 30 aktive spillere.  

  

1.1. Mange engasjerte spillere   

Etter årets innledende treningsuker har vi opplevde et stort engasjement med mange 

flere spillere enn antatt. Det er kjempepositivt at så mange viser interesse for KSI 

fotball. Vi ønsker å vite hvor mange som vil fortsette å være aktive, og hvor mange som 

vil delta på treninger og kamper. Vi vil at spillerne aktivt og kontinuerlig si ifra om de 

skal være med på trening, slik at ansvarlige kan planlegge treningen etter korrekt antall 

spillere.   

  

1.2. Kampfordeling   

Ettersom vi er så mange spillere som ønsker å delta aktivt, må vi foreta en kollektiv 

vurdering om hvordan laguttakene skal utføres. Vi melder på to 5’er lag til vinterserien, 

men hvordan skal vi avgjøre hvem som får skal spille? Følgende forslag ble diskutert:  

- Første mann til mølla?  

- De mest «ivrige» i førsterekke?  

- De som har spilt minst/færrest kamper først?  

Konklusjon: Det var enighet om at vi vurderer hvem som er engasjert når det velges 

spillere til kamp. Vi er enige i at vi må være ærlig og si fra oss plassen vår på laget, 

dersom vi har vært med på mange kamper. Dette må også gå andre veien. Om du vet at 

du ikke har møtt på treninger på en måned bør du kanskje ikke melde deg på den neste 

kampen. La de som har vært på treninger spille. Denne løsningen har fungert.   

  

1.3 Aktiviteter i 2018  

Vinterseriens første halvdel har gått forholdsvis bra for begge påmeldte KSI-lag. Lagene 

er jevnt fordelt. Noen spillere ble mindre aktive da det nærmet seg jul.   

Det er greit oppmøte på treninger, men ikke like mange som i de innledende ukene.  Har 

hatt noen sosiale sammenkomster, men har vært uttrykt ønske om flere på nyåret for å 

bedre samholdet i hele fotballgruppa, og bli kjent med flere enn bare de en er på 

påmeldt lag med.   



 

  

Sak 2:   
Økonomi, kontingent og budsjett  

2.1. Undergruppestyret ble alle informert over nåværende økonomisk situasjon.   

Ettersom det KSI fotballdamelag ikke hadde egen konto og vi ikke har kontakt med 

daværende økonomiansvarlig, vil det ikke bli utredet en regnskapsbehandling da det 

tidligere ikke er utført regnskapsføring for aktivitetene. Vi har kun aktivitetene fra 

september 2018 til i dag, og kontroll på innestående saldo.  

  

2.2 Budsjett for våren 2019   

Enighet om at nå som til høsten igjen må det påminnes at å betale kontingent, eller si 

ifra om det enda ikke har kommet faktura for semestrene. Dette er inntekten vi har 

budsjettert i løpet av året. I tillegg ble det drøftet hvilke midler vi trenger eventuell 

støtte fra VT.   

  

De utgiftene som kan påløpe er påfyll av sportstape, isposer, flere vester i flere farger. 

Annet er eventuelle cuper som vil forekomme i løpet av halvåret, dette er enda usikkert 

hvilke vi vil melde oss på og hvilke vi har mulighet til å stille. Tidligere har det vært to 

aktuelle cuper med kontingent på omtrent kr 2000 per. Andre cuper kan være mer 

fristende og denne posten er derfor vanskelig å forutse sikkert.   

  

2.3 Budsjett for høstsemesteret 2019  

Vurdere å øke kontingenten fra kr 100 til kr 200, det er lite merkbart for spillere, men 

positivt i det store for laget.   

Utgifter: Forholdsvis nye baller, vil antageligvis holde en sesong til.   

  

Sak 4:  
Flere av spillerne kommer til å slutte til våren.   

Hvem vil overta rollene? Dette avgjøres ved nytt møte til våren.   

  

  

Underskrift:   

Kaja Myklebust   

Hedda Pedersen   

Budsjett 2019  

Inntekter  Kroner   

Medlemsinntekter  4000,00  

(Sponsorinntekter)  0,00  

Tilskudd  10 000,00  

    

    



 

Kostnader    

Utstyr (vester, baller)  1000,00  

Bedriftsserie  7000,00  

Cuper  4500,00  

Førstehjelpsutstyr (ispose, teip, plaster, etc.)  1250,00  

Bankgebyr og renter    

    

Resultat  250,00  

  
  

_______________________________________________________________________  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Årsmøte Curling  

Gjennomgang av agenda  

   

  ⁃  Nicolay tar en gjennomgang av året 2018  

   

Jostein går gjennom økonomi i KSI Curling  

  ⁃  kontigent på 300 kr  

  ⁃  Alle har betalt (untagen 1)  

  ⁃  Kommer til å fortsette å være på 300 hvis ingen protesterer  



 

  ⁃  Uklart om hvordan det blir med treninger og betalinger for treninger  

  ⁃  Midler og støtte fra velferdstinget  

  ⁃  Innvilget, men må først kjøpes, for deretter å bli tilbakebetalt  

Budsjett blir presentert  

  ⁃  Drakt, koster, strategibrett fra velferdstinget  

   

Plan for tilbakebetalinger blir presentert  

   

Produkter som KSI Curling har tenkt å kjøpe blir vist:  

Koster (8stk)  

Drakter  

Strategibrett  

   

Verv:  

Ingen melder interesse for å ta over for Morten Schibbye som PR/info ansvarlig. Han 

fortsetter derfor i vervet til neste møte.  

  

Nicolay Leknes fortsetter som leder.  

Jørgen Lefdal fortsetter som nestleder.  

Jostein Rygg fortsetter som Økonomiansvarlig.  

   

   

Treninger og kamper:  

Hvem skal delta på kamper? Hvem skal trene?  

Hvordan skal det gå opp for at alle skal bli fornøyd?  

   

   

Gjennomgang av bedriftsligaen  

   

Går gjennom når de neste kampene er  

   

Gjennomgang av hvordan fordelingen kommer til å bli:  

De som har vært på flest treninger har første prioritet  

   

Jørgen Lefdal presenterer Studentlekene 2019:  

   

Vi diskuterer hvorvidt folk har lyst til å overnatte i gymsal vs. På hotell, evt. Hybridløsning.  

   

Presenterer priser for evt. Hotellopphold og flyreise.  

   

Liten gjennomgang av banketten og det som skjer der.  

   

Goalball; gjennomgang av hva det er.  

   

Spørsmål til Petter Moe  



 

   

Hva har vi tenkt å spørre om?  

  ⁃  hvilke øvelser kan vi ha for å bli gode?  

  ⁃  Strategi tips   ⁃ 

 Gjennomgang av teknikk   ⁃ 

 Hva gjør vi feil?  

  ⁃  Hvordan man prepper is før kamp?  

  ⁃  Ref. Tidligere ganger vi har spilt hvor isen har vært dårlig enkelte steder på 

banen.  

   

Veien videre  

   

Innkjøp av utstyr  

Få på plass treninger  

Melde opp 2 lag på bed.ligaen  

Få til noe sosialt  

  ⁃  f.eks tur til DK  

   

Pizza servert  

   

Møte over  

   

  

  

Signatur:  

  

Leder, Nicolay Leknes:  

  
_______________________  

  

Nestleder, Jørgen Lefdal:  

  
_______________________  

  

Økonomiansvarlig, Jostein Rygg:  



 

  
_______________________  
  
  
  
  

  

___________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Referat fra årsmøte ( Futsal)  

  

Tid: 18:00-19:00  

Sted: Stiften ved UiA, 4630 Kristiansand S  

Tilstede: 37 tilstede  

  

Sak 1: Valg av møteleder  

Joakim Skolt enstemmig vedtatt.  

  

Sak 2: Valg av referent  

Tinus Bjørgo enstemmig vedtatt.  

  

Sak 3: Valg av protokollansvarlig Vegard 

og Stine ble enstemmig vedtatt.  
  

Sak 4: Årsberetning 2018 Saksfremlegger: 

Joakim Skolt  

 1.   



 

2. Spillemessig 2018 har vært et bra år. Guttelaget har prestert relativt godt i cuper, både 

med deltagelse i NM, vinner av KSI cup og et knippe andre turneringer som har vært 

bra. Vi har også fått på plass et jentelag, som er veldig bra.  

 3.   

4. Sosialt:  vi har hatt 3 gode futsalfester, pokerturnering, fotballkvelder og andre 

sosiale aktiviteter. En god gjeng, som vil være sosiale.    

 5.   

6. Medlemmer Vi har økt antall medlemmer i forhold til 2018, og kunne  ekspandert 

enorm mer hvis det hadde vært plass til dette. Et  jentelag har også kommet på plass, 

noe som har gjort at vi har  fått nærmere 15 nye jentemedlemmer.    

 7.   

8. Sponsoransvarlig:  Dette har manglet i 2018, men noe som kan være interessant og få 

 på plass.    

  

  

  

Sak 5: Godkjenning av budsjett  

Saksfremlegger: Joakim Skolt og Ruben Håland  

  

KSI har ca. 9.000kr i tilgjengelig midler.  

Det er forventet at KSI futsal vil ha 16.000kr i inntekter i 2019/2020 sesongen. Disse vil 

brukes på cup i Gimlehalen 12.000kr samt sosiale aktiviteter 4.000kr.  

  

Budsjettet godtas.  

  

  

Sak 6: Cuper eller serie?  

Jentene vil være med på cuper, men det kan bli muligheter for å melde opp i bedriftligaen. 

Guttene vil fortsatt drive med turneringer og ingen serie.  

  

Cuper 2019  

Ksi cup: Vår egen cup, arrangert av oss.  

PWC cup: 8.mars  

Flere cuper kommer  

  

  

  

  

  

Sak 7:: Valg av lerdergruppe, fra 01.03.19.  

Valg av leder. Joakim Skolt går av som leder pr 4.mars, men vil fortsatt være med fram til 

sommeren. Økonomiansvarlig Ruben, vil tre inn i rollen som leder etter 3.mars, men vil få det 

fulle ansvaret fra 1.August.  
  

Valg av økonomiansvarlig:  



 

Ruben trer inn i rollen som leder, hvor Son vil ta over hans rolle. Son ny økonomiansvarlig  

  

Trener Jenter: Stine sitter med vervet som leder videre for futsal damer.  

  

Trener gutter Ali fortsetter som trener også videre i 2019.  

  

Arrangement gutter: Tinus fungerer som arrangementansvarlig fram til sommeren. Ny 

arrangementansvarlig vil komme  

  

Arrangement Jenter: Martine stiller som arrangementansvarlig og trer inn i rollen med 

umiddelbar virkning.  

  

  

Sak 8: Fremtiden og retningen inn i 2019  

 ●   

● Aalborg i  April: Finne ut billigst mulig tur, 2 dagers treningsleir til  Aallborg.  

 ●   

● Generelt er  vi fornøyde med oppmøte, innsats og det sosiale liv.    

  

  

01.02.19  

Kristiansand  

  

  

    

Vegard Gjelsvik Bjørhovde Stine Gjerde  

  

_______________________________________________  

ÅRSMØTE KSI TOPAZ   
  

1. 29.01.2019 Spicheren treningssenter. 0kr i budsjett, 0kr i regnskap. Ikke innsyn i KSI 

sine kontoer. Penger søkt i VT er offisielle, og beløpene vil gå til sine oppgitte formål.  

20.01.2019 ble innkalling sendt ut.   

2. Det ble ikke konsumert alkohol.  

3. Året 2018:   

- Nye uniformer! Veldig gøy  

- Pub til pub. Et antall personer imponerte. Vi lo mye. Fikk rekruttert en del.  

- Vi fikk et ekstremt oppmøte på try out. De fleste ble rekruttert under studiestart. 

En del frafall, dette må vi fokusere på neste år og finne ut hvordan vi kan 

motvirke dette. Stor andel gutter, også på grunn av studiestart. 70 medlemmer og 

ca 20 av dem gutter i praksis. Problemer med å få folk til å registrere seg.  

- Dåp. Veldig vellykket før kl 22:00.   

- Uia-løpet. Engasjerte de nye, og lot de få gå i uniform og gjøre enkle løft  



 

- Bergen Challenge. Påmeldt i kanonball. Kom på 8.plass. Av 8. Meget sosialt, og 

reiste rundt på kampene til Volleyball og lacrosse.   

- Karrieredag. To opptredener. Fornøyd med det. Engasjerte de nye, mens vi gamle 

gjorde litt mer avanserte løft. God profil. Thomas og Harald var kjekk.   

- Julebord. God stemning.  

- Oppkjøring mot vipers half time show.   

4. -  Lagavgifter BCSL 1300 kr  

- Deltagerkontigenter BCSL 3000 kr  
  

5. –  Uniformer 25600 kr (VT)  

- Leie av turnhall 3300 kr (VT)  

6. Et lag. Vi har nytt valg lørdag 02.03. Det skal velges ny leder, nestleder, 

økonomiansvarlig, sosiale medier, velferd og kaptein. Leder velger trener. Trener 

velger assistent trener.  

 7.   
  

 

  

_________________________________________________________  

  

  

 Protokoll for ordinært årsmøte for KSI Cherokees  

Lacrosse.   

Den 14.  februar 2019 ble  det avholdt ordinært  årsmøte for KSI Cherokees  lacrosse ved  

Universitetet i  Agder i Kristiansand.   

Møtet ble åpnet av Line  Helvin  Olsen. Hun  ønsker  velkommen. Det var 

opprettet en  fortegnelse over  de spillerne som møtte , herunder de  



 

spillerne som var  representert med fullmakt .  Det var  i alt  23  

representert spillere . Hver spiller har  en stemme under årsmøte.   

Følgende ble behandlet:   

 1. KONSTITUERING:   

A: Valg av møteleder . Til  

møteleder ble Marie Stenmarck valgt

 .   

B: Valg  av  spillere til  å  undertegne protokollen . Til å  undertegne 

protokollen med  møteleder ble Linda Marie Leirpoll  og  Nora Kolle Martini  

valgt.   

C: Valg av protokollfører . Til å  føre 

protokollen ble Line  Helvin Olsen valgt .   

D: Godkjenning av innkallelse . Det var 

 ingen  bemerkninger til innkallingen. 

Innkallingen til årsmøtet ble  deretter 

godkjent.   

2.  Styrets  

Årsberetning   

Det ble enstemmig vedtatt at presentasjon av årsberetningen blir  

 flyttet til generalforsamlingen som skal holdes  i april.   

3.  Saker:   

Serierunde Heidi Aakre Juvik  og Kristina Muri Reed  informerer  om den  

kommende serierunden i Bergen .   

Campus Challenge 
Heidi Aakre Juvik  informerer om arrangementet og ønsket sosialarrang

ement på kvelden.   



 

Treninger Inne trening  i  Odderøyahallen  tirsdager fra 19 .02.19, dette  

kommer i  tillegg til de  to  andre utetreningene i uka.   

4.  Valg av  

styret   

Det ble enstemmig ve dtatt at valg av nytt styre blir flyttet til  generalforsamlingen  

som skal holdes i april.   

 5.  Budsjett for  

2019   

Styrets forslag  til  budsjett ble  enstemmig 

godkjent.   

______________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

Protokoll for Volleyball og Innebandy medfølger saksliste som vedlegg 4 og 5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vurdering av aktivitet i forhold til mål  

  

Hovedmålene til styret under denne perioden var å jobbe med pkt: 4,4 og 4,5 i 

virksomhetsplanen.  

  

punkter som egen økonomistyring, flere deltakere på NSIs samlinger, Nye 

aktivitetstilbud og en økning til 8,8% studentmasse blir punktene som vi mener at 

har lykkes. punktet 4,3 har vært en utfordring tidsmessig og har ikke blitt lagt vekt på.  



 

  

KSI har pr 2018 hatt  22 ulike aktivitetstilbud fordelt på 27 Lag  

KSI har deltatt på alle Studentmesterskap i 2018 samt noen Studentmesterskap. Vi 

er representert i 9 ulike lokale serier, samt flere turneringer.  

  

Virksomhetsplanen skal inn i sin siste periode, det nye styret får i oppgave å utforme en ny 

virksomhetsplan, derimot anbefaler vi at periodene blir mindre slik at evalueringer blir 

enklere.  

  

Medlemstall Medlemstall for 2018.  

Medlemstallet for KSI i 2018 blir regnet som 834 medlemmer, Men tall fra de nye idrettene 

ikke ble klare pga at ingen kontingent ble sendt til disse medlemmene. Tall strekker seg til 

926 medlemmer.   

  

  

Økonomi  

   

Regnskap og balanse finnes i vedlegg.  

  

Året 2018 har vært et godt år for KSI, hvor den økonomiske situasjonen har vært preget av en 

økning i vedtatte midler fra velferdstinget. Pub-til-pub er fortsatt den aktiviteten som generere 

mest inntekter for klubben, da vi fikk inn 273 885,50 kroner på arrangementet, noe som er en 

økning med 24 285,50 kroner fra 2017. I tillegg har en økning i medlemsmassen ført til økte 

medlemsinntekter. I 2018 har det oppstått en uforutsett inntekt fra LAM, som vil si lokale 

aktivitetsmidler, hvor vi fikk inn 27 563 kroner. Dette har bidratt positivt til at vi kan drive 

ulike aktiviteter og gjøre større klubb investeringer.   

  

Den største investeringen som ble gjort i løpet av 2018 var innkjøp av nye drakter og gensere.  

KSI og GSI startet opp et idrettsarrangement kalt “Campus Challenge”, og i den forbindelse 

hadde vi økte kostnader til å arrangere dette. Men samtidig  vi fikk inn sponsorer som dekket 

store deler av utgiftene. Når det kommer til aktivitetene, var det tennis, innebandy og 

volleyball som var de idrettene det kostet mest å drive. Tennis hadde de høyeste kostnadene 

på grunn av dyr baneleie, dette blir dog dekket av velferdstinget.   

  

Overskuddet ble 11 685,07 kroner.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

  

Signert 5/3-19  

Fjernsignering av Malin Dale og Oskar G. Paulsrud 6/3-19  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vedtak: [9] [Regnskapet 2018] SAKSFREMLEGGER: [TB/Styret]  

 
  



 

  

  

  

Forslag til vedtak:  

Godkjenne regnskapet til KSI 2018  

  



 

Vedtak: [10.0.1] [Endring av Stillingsbeskrivelser] SAKSFREMLEGGER: 

[PHA/Styret]  

Bakgrunn:  

Etter en fantastisk vekst i både medlemmer og økonomi de siste årene, har det kommet nye 

utfordringer i både arbeidsmengde og arbeidstyper. Dette fører til problemer for styret på 

lang sikt. Styret mener at noen posisjoner har for store arbeidsoppgaver, og gjør at noen 

oppgaver blir neglisjert og nedprioritert, dette er en uheldig trend som må gjøres noe med.  
  

Vurdering:  

Styret mener at sekretærjobben enn så viktig stillingen er ikke kan forsvares opp mot 

problemstillingen som økonomi er for KSI på nåværende tidspunkt.  

  

Vi vurdere at Nestleder kan ha ansvar for møteinnkalling og protokoll/referat. Og at kasserer 

stillingen blir opprettet i stede for.   

Fordelen med kasserer er at økonomiansvarlige kan få mer tid til oppgaver som er mer 

langsiktige og at oppgaver som å tilbakebetale utlegg, bestille varer og påse at kvitteringer 

blir levert inn blir gjort av en kasserer. I tillegg vil det hjelpe økonomiansvarlige å planlegge 

og jobbe mer i et samarbeid sammen med kasserer.   

  

Vi ser at økonomistyring og planlegging har vært et vanskelig tema de siste årene og tror at 

med flere hender til å dekke dette området. Vi tror ikke at KSI vil ha mindre omsetning 

snarere motsatt. og at vi må tenke langsiktig i hvordan vi kan gjøre det enklere å ha et 

tillitsverv i KSI.  

  

Ulempen med å bytte arbeidsbeskrivelse og verv er at kasserer jobben kan bli ansett som en 

vanskeligere oppgave. men tror at tryggheten med at to personer har et lignende 

arbeidsoppgave gjør at samarbeid mellom dem naturlig vil oppstå.  

  

Forslag til vedtak:  

  

Stillingsbeskrivelser i hovedstyret:  

Leder  

Nestleder  

Økonomi  

Regnskapsfører  

Aktivitetsansvarlig  

Arrangement  

Kommunikasjonsansvarlig  

Varamedlem  

  

*se virksomhetsplanen for stillingsbeskrivelser  

*se vedlegg 1 med oppdaterte stillingsbeskrivelser  

NB! Forslaget Krever også at virksomhetsplanen blir oppdatert etter årsmøtet.  



 

  

  

Vedtak: [10.0.2] [Legge ned Aktiviteter] SAKSFREMLEGGER: 

[PHA/Styret]  

 
  
  

Bakgrunn:  

KSIs hieraktiske oppbygging består av at Idrettene selv er enheter innad i KSI. For å være 

en enhet trengs det enten en leder, eller en leder med styre. En enhet som ikke har en leder 

vil dermed ikke lengre ha mulighet til å driftes lengre, dermed legges aktiviteten ned.  

Vurdering:  

KSI har et stort behov for treningstid og om en aktivitet ikke har bruk for treningstiden kan det 

gagne andre aktiviteter.  
I tillegg har noen tilknytning til forbund som krever avgift ved medlemskap.  
  

Aktivitetene det gjelder i år er   
Squash, Kampsport og sykkel som ikke har hatt aktivitet fra sommeren.  
  

Om det skulle komme interesse for disse aktivitetene vil de bli tatt opp igjen i studentidretts 

gruppen og få mer hjelp til drift slik at de blir rutinerte nok til å stå på egne ben.  
  

pr dags dato er gruppene  
Rumpeldunk, bowling, curling, løping og friluftsliv under gruppen studentidrett.  
  

Forslag til vedtak:  

Legge ned gruppene Squash, Kampsport, Sykkel  
  

  
NB! Forslaget Krever også at virksomhetsplanen blir oppdatert etter årsmøtet.  
  

  

  
    

Vedtak: [10.0.3] [Godkjenne nydannede undergrupper] 

SAKSFREMLEGGER: [PHA/Styret]  

 
  
  

Bakgrunn:  



 

KSI hadde på årsmøtet punkt om at idretter som var store nok burde ha mulighet til å samle 

seg som en undergruppe og på den måten kunne ta mer administrative ansvar som f eks. 

egen økonomistyring. Kravene er at de avholder årsmøte i tidsrommet 7-30 januar og leverer 

Protokoll, årsberetning, regnskap og budsjett.  
  

Vurdering:  

KSIs hovedstyret fikk på årsmøtet i 2018 mulighet til å formelt innsette undergruppestyrer ut 

året, men for at det formelt skal en undergruppe er det kun Årsmøtet som har mulighet til å 

oppnevne undergruppene.  
  

Lag som har avholdt årsmøte og levert rapport.  
Cheerleading  
Ishockey  
Volleyball  
Innebandy  
Fotball herrer 

fotball damer Futsal  
Håndball  
Lacrosse Curling  

Forslag til vedtak:  

Oppnevne Undergruppene  
Cheerleading  
Ishockey  
Volleyball  
Innebandy  
Fotball herrer 

fotball damer Futsal  
Håndball Lacrosse  

Curling  
  
NB! Forslaget krever også at virksomhetsplanen blir oppdatert etter årsmøtet.  
    

Sak: 11 - 12 [kontingent og treningsavgift] SAKSFREMLEGGER: 

[PHA/styret]  

 
  

Bakgrunn Norges Idrettsforbund krever at minsteprisen for kontingent blir 

satt til minimum 100 kr Årsmøtet 2018 bestemte at fordelene med 100kr pr 

aktivitet gjorde at aktiviteten var sikret frie midler som kunne disponeres av 

aktivitetsleder for å fremme egen aktivitet  
   

Forslag til vedtak:  



 

Beholde dagens kontingent ordning med 100 kr og 

ytterligere 100 kr pr påfølgende aktivitet  
  

Aktivitetene står fritt til å velge treningsavgift  

  

  

     



 

  

  

Sak: [13] [Budsjett 2019] SAKSFREMLEGGER: [TB/Styret]  

  

  

Budsjett 2019    

      

Inntekter      

3100  Driftsmidler  250 000,00  

3101  Investeringsmider  160 000,00  

3102  Inntekt PTP  267 000,00  

3107  Grasrotandelen  3 500,00  

3108  Inntekter Spicheren  0,00  

3109  Inntekter dugnad  20 000,00  

3110  Lokale aktivitetsmidler (LAM)  27 000,00  

3111  Særforbundsstøtte (NSI)  30 000,00  

3121  Sponsorinntekt  30 000,00  

3130  Medlemskontigenter  150 000,00  

3190  Mva-kompensasjon  48 960,00  

8040  Renteinntekt  230,00  

      

  Sum inntekter  986 690,00  

      

Kostnader      

Styrerelatert      

5995  Styrekostnader  20 000,00  

5996  Aktivitetsledersamling  22 000,00  



 

6700  

Revisjons og regnskapshonorar  

5 513,00  

6800  Kontorrekvisita  10 000,00  

6810  Datakostnad  5 000,00  

6830  Kostnad nettside  3 000,00  

7770  Bank og kortgebyr  7 000,00  

7797  Kringskastningsavgift  3 126,00  

  Sum  75 639,00  

 

      

Arrangement      

6531  PTP  65 000,00  

6533  Campus Challenge  40 000,00  

6533  Studiestart  7 500,00  

6534  Arrangement  60 000,00  

  Sum  172 500,00  

      

Utdanning      

7140  Reisekostnader  20 000,00  

  Sum  20 000,00  

      

Aktiviteter      

6510  Baskeball  20 000,00  

6511  Cheerleading  44 000,00  

6512  Fotball Damer  24 000,00  

6513  Fotball Herrer  30 000,00  

6514  Futsal  16 000,00  

6515  Håndball  56 000,00  

6516  Klatring  10 000,00  

6517  Lacrosse  60 000,00  



 

6518  Ishockey  38 207,00  

6519  Innebandy  104 000,00  

6520  Sjakk  3 000,00  

6521  Tennis  80 000,00  

6522  Volleyball  62 144,00  

6523  Dans  8 000,00  

6524  Bowling  28 000,00  

6525  Golf  14 000,00  

6526  E-sport  50 000,00  

6527  MHG fotball  12 000,00  

6528  Curling  25 000,00  

6529  Løping  2 000,00  

  Sum  686 351,00  

      

Klubbinvesterin 

g  
    

6572  Gensere  10 000,00  

6580  Idrettsutstyr  6 200,00  

7320  Reklamekostnader  10 000,00  

6575  SL kostnader  6 000,00  

  Sum  32 200,00  

      

  Sum kostnader  986 690,00  

      

Resultat    0,00  

  

Forslag til vedtak:  

Godkjenne budsjettet til KSI 2019  

  

     



 

SAK 14   

VIRKSOMHETSPLAN  

KSI  

 

2016-2020  

 

  

« SAMMEN SKAPER VI  

NORGES BESTE  

STUDENTIDRETTSLAG!»  

  

  

  

  

  

Vedtatt på Årsmøtet 01. mars 2016.  

Sist endret på Årsmøtet  2018.  
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1. Innledning  
  
Kristiansand studentidrettslag (KSI) hadde startmøte 08.10.2015, og bestemte seg der 

for å avholde en virksomhetsplanprosess for å få på plass en overordnet plan for 

klubben. Arbeidet ble startet gjennom en felles arbeidsøkt 03.01.2016, og planen 

ferdigstilles vinteren 2016. Planen legges frem på årsmøtet 01. mars 2016. Frem mot 

årsmøtet 2020 vil KSI bruke Virksomhetsplanen til å forbedre KSI og oppnå de mål og 

handlinger som blir vedtatt.  

  

  

1.1 Historikk og status  

  

Dagens KSI ble stiftet 01.01.1989. KSI ble omorganisert fra idrettsutvalget ved Agder 

Distriktshøgskole (ADH), tidligere Universitetet i Agder (UIA). Idrettsutvalget deltok i 

sitt første studentmesterskap i 1975. De deltok i grenene basketball og fotball. Samme 

år ble «Høstspretten» planlagt. Studentene ved ADH utfordret studentene ved Rogaland 

Distriktshøgskole til en løpsstafett som startet i Kristiansand og endte i Stavanger. 

Distansene var delt opp i «5 kilometere» samt «gangetapper» slik at alle kunne være 

med. Dette er trolig forløperen til stafetten som senere fikk navnet «Sydvesten». 

Idrettsutvalget ved Agder Distriktshøgskole ble medlem i Norges Studentidrettsforbund 

i 1975/76. I en periode før 1989 har idrettsutvalget hett Kristiansandstudentenes IL  

   

Siden oppstarten til KSI i 1989 har antall medlemmer og aktivitetstilbud i KSI variert.  

Antall medlemmer har gått opp og ned, mens antall aktiviteter har hatt en stadig økning. 

Vi ser at noen aktiviteter har kommet og gått mens andre har vært med i KSI siden 

starten. Det er også stor variasjon i hvilke aktiviteter som er med i serier, turneringer og 

konkurranser. I dag har KSI ca. 500 aktive medlemmer fordelt på rundt 20 ulike 

aktiviteter.  

   

Ved siste oppdatering har KSI følgende aktivitetstilbud:   



 

 

   

  

   

   

   

   

   

  

  

   

   



 

   

   

   

   

KSI sine treninger foregår inne på Spicheren Treningssenter og på ulike fasiliteter på 

Lund, Idda og Gimlekollen.  KSI har egen nettside: www.ksisport.no og en egen 

facebookside.  

Gjennom skoleåret har KSI tradisjon for å arrangere forskjellige arrangementer, både 

for medlemmer og ikke-medlemmer. Det er to arrangement som peker seg ut, den første 

er Sydvesten som var på foregikk mellom 1970-tallet til 1990-tallet og den andre er  

Pub-til-Pub som har vært siden 2001.  

   

Sydvesten var et samarbeidsarrangement med studentidrettslaget som på den tiden var 

i Stavanger. Sydvesten gikk ut på å komme seg fra en av byene til den andre ved å jogge, 

sykle og lignende. Det var overnatting halvveis, og når de kom fram var det fest. 

Studentidrettslagene byttet annethvert år på hvem som var ansvarlig for løpet og hvem 

som stod for festen. Pub-til-Pub er nåtidens største arrangement og er for alle studenter 

i byen. 1200 deltakere, fordelt i lag på ca 10stk går rundt i byens puber. På hver uteplass 

møter deltakerne medlemmer av de ulike aktivitetene i KSI som står klar med en artig 

oppgave som lagene må løse.   

   

I 2012 startet KSI med prosjektet «UiA-Løpet», som har til hovedoppgave å samle 

studentbyen- og lokalmiljøet i Kristiansand til en dugnadsfest farget av fellesskap og 

idrettsglede til inntekt for den årlige TV-Aksjonen. Tradisjonelt har UiA-Løpet bestått av 

et terrengløp, kiosk og flere aktiviteter for barn og voksne. All inntekt i forbindelse med 

UiA-Løpet går uavkortet til TV-Aksjonen. To hovedsamarbeidspartnere siden 

oppstarten har vært TV-Aksjonen og Vest-Agder Bedriftsidrett. I 2013 samlet UiA-Løpet 

inn kr 111 055, og ble dermed det største enkeltbidraget til TV-Aksjonen fra Vest-Agder.  

   

  

1.2 Organisering  

  

KSI er et fleridrettslag med rundt 20 ulike aktivitets- og idrettstilbud til studenter i  

Kristiansand. KSI er organisert med et hovedstyre, et utvidet styre som består av 

hovedstyret og aktivitetslederne, valgkomité, og et prosjekt; UiA-Løpet. Hovedstyret til 

KSI består av syv styreverv, alle med sine spesifikke oppgaver: leder, nestleder, 

http://www.ksisport.no/
http://www.ksisport.no/


 

økonomiansvarlig, kommunikasjonsansvarlig, aktivitetsansvarlig, 

arrangementsansvarlig og sekretær. Hver av de rundt 20 aktivitetene i KSI har en 

aktivitetsleder hver. Det er valgfritt om aktiviteten har et understyre. I tillegg til dette de 

spesifikke idrettene har KSI en gruppe kalt 'Studentidrett'. Alle nye aktiviteter som blir 

startet opp i KSI kommer inn i denne gruppen frem til styret og årsmøtet ser at 

aktiviteten, medlemstall og økonomi fungerer. Det er nestleder i hovedstyret som er 

leder for denne gruppen. Prosjektet UiA-Løpet har et eget prosjektteam bestående av 5 

medlemmer: prosjektleder, markedsføringsansvarlig, kommunikasjonsansvarlig, 

økonomiansvarlig og løpsansvarlig. Alle vervene i KSI er basert på 100 % frivillighet. (Se 

side 6 for detaljert organisasjonskart.)  

  

  

  

  

  

2.0 Visjon, verdier og virksomhetsidè  
  
Under arbeidsøkten 03.01 satte styret i KSI klubbens visjon, verdier, virksomhetsidé og 

hovedmål. Delmålene lagde styret under startmøtet i oktober.  

  

2.1 Visjon  

  

Sammen skaper vi Norges beste studentidrettslag!  

  

KSI ønsker å være en klubb som fokuserer på både idrettslige resultater og det sosiale 

utenom. Både organisasjonen og aktiviteten skal være til for studenter som både vil 

satse og for de som vil drive med lavterskel innen idrett, samtidig som det 

studentsosiale på utsiden av idrettsbanen også er i fokus.  

  

1. Verdier  

  

● Sosialt: KSI skal fungere som en møteplass for ulike studenter, hvor studenter på 

 tvers kan skape et nettverk og bli en del av et sportslig fellesskap.  

 
  

 



 

● Sportslig: KSIs aktivitet skal preges av «Fair play», hvor ærlighet og raushet er i 

høysetet. Idrettsaktiviteten skal gi rom for både topp og bredde, med fokus på 

prestasjon og resultater.  

 
  

● Inkluderende: Alle skal kunne være i aktivitet i KSI. I tillegg skal organisasjonen 

preges av lydhørhet og åpenhet, bla. overfor sine medlemmer.  

 
  

● Engasjerende: KSI vil skape engasjement og glede hos sine medlemmer, både på 

idrettsbanen og i styrerommet.  

 
  

  

  

  

2.3 Virksomhetsidè  

  
«KSI skal være en sosial og imøtekommende arena for sportslig glede og prestasjoner, for 

alle studenter i Kristiansand.»  

  



 

  

  

  

3.0 Hovedmål  
   

Innen årsmøtet 2020 skal KSI være det best driftede studentidrettslaget i Sør-Norge.  

   

KSI ønsker å bli en enda bedre organisasjon. Hovedmålet nås gjennom å arbeide med tre 

ulike delmål (oppdatert til 5 på årsmøtet 2017), definert på startmøtet høsten 2015.  

  

  

4.0 Delmål  
  
4.1 Delmål 1: Ledelse.  

Begynne å lage en virksomhetsplan. Se vedlegg.  

  

  

4.2 Delmål 2: Arrangement.  

Forbedre planlegging + gjennomføring av alle KSIs aktiviteter. Se vedlegg.  

  

4.3 Delmål 3: Organisasjon.  



 

Anleggsøkonomisk handlingsplan: bærekraftig økonomi. Se vedlegg.  

  

4.4 Delmål 4: Medlem  

Frem mot 2020 skal medlemsmassen økes slik at 10% ( 5,5% i 2016) av studentene i 

Kristiansand er medlem i KSI.  

  

4,5 Delmål 5: Aktivitetstilbud  

Bedre vilkårene til aktivitetene, mtp kursing, økonomi, treningstider m.m.  

  

  

  
  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Andre planer  
  
Etter hvert som delmålene blir nådd og handlingsplanene utført vil det bli lagt til nye 

punkter for å hele tiden jobbe opp mot hovedmålet og visjonen. KSI skal hele tiden 

jobbe med å få til gode tilbud til studentene. Dette inkluderer type aktivitet, 

treningstider og priser. Videre skal vi jobbe for at de aktivitetene i KSI som vil være med 

på seriespill, turneringer og konkurranser skal få muligheten til dette. I 2016 tok KSI 

opp igjen prosjektet med å få til å bygge en frisbeegolfbane på campus Kristiansand. KSI 

håper å få dette til innen utgangen av 2016, og senest innen år 2020.  

  

  

  

  

  

5.1     Organisasjonskart  

  



 

   
5.2 Funksjonsbeskrivelser  
  
KSI er knyttet til Universitet i Agder (UiA) som en av de største studentaktivitetene 

under Studentorganisasjonen i Agder (STA). KSI har til enhver tid ca. 500 aktive 

Medlemmer. KSI tilbyr flere aktiviteter til studentene, blant annet basketball, dans, 

fotball, futsal, håndball, innebandy, klatring, rumpeldunk og volleyball. Nedenfor følger 

de ulike funksjonsbeskrivelsene i KSI; først for styret, så for «UiA-Løpet»:  

5.2.1 Leder:  

 

● Har hovedansvaret for den daglige driften av Kristiansand Studentidrettslag 

(KSI)  

● Representerer KSI utad  

● Er kontaktperson for Spicheren, UiA, STA, SIA, NSI, Vest Agder Idrettskrets,  

Norges Idrettsforbund og andre aktører  

● Innkaller og leder styremøtene  

● Har ansvar for at det avholdes årsmøte  

● Skal ha et overordnet ansvar for økonomien i KSI, sammen med 

økonomiansvarlig.  

● Har medansvar med økonomiansvarlig om at regninger blir underskrevet av to i 

styret, skrive under underslagsforsikring og andre forsikringer.  



 

● Organiserer arbeidet i styret og ser til at styret og aktivitetsledere utfører sine 

oppgaver  

● Anviser regninger som ifølge økonomiansvarlig sin instruks krever dette  

● Utfører delegerte oppgaver fra styret og årsmøtet, kan også delegere oppgaver til 

andre  

● Signerer KSI sin korrespondanse  

● Har ansvar for idrettsregistreringen  

● Ansvar for å oppdatere Brønnøysundregisteret og KlubbAdmin  

● Har hovedansvaret for UiA-Løpet; rekrutering, oppfølging, delta på møter og 

selve arrangementsdagen  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

 
  

5.2.2 Nestleder:  

 

● Er leders stedfortreder  

● Assisterer lederen i dennes arbeid  

● Har ansvar for møter hvor leder ikke er til stede  

● Deltar i større prosjekter  

● Har medansvar for daglig drift i KSI  

● Har ansvar for at aktivitetsplan og aktivitetsrapport blir laget av styret og sendt 

til STA  

● Har hovedansvaret for undergruppen 'studentidrett'  

● Har sammen med resten av styret ansvaret for å følge opp undergruppeledere  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

 

5.2.3 Arrangementsansvarlig:  

 

● Har hovedansvar for studiestartfestivalen  

● Har hovedansvaret for arrangementer vedtatt av styret (Pub til Pub, m.m)  

● Kontaktperson for arrangements-samarbeidspartnere  



 

● Har ansvaret for at all viktig informasjon om arrangement gjøres tilgjengelig for 

styret og ut til medlemmer  

● Har ansvaret for at arrangementets inntekt og kostnader blir rettferdiggjort etter 

endt arrangement  

● Hovedansvar for standvirksomhet, derunder booking av plass og klargjøring av 

timeplaner for stand  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

 
  

  

5.2.4 Kommunikasjonsansvarlig:  

● Har ansvar for å holde KSI sin nettside (www.ksisport.no)  oppdatert.  

● Ha det overordnede ansvaret for KSI sine sosiale medier (facebookside, 

instagram)  

● Skal oppfordre aktivitetslederne til å komme med nyheter til nettsiden og 

facebooksiden  

● Skal hente relevant informasjon fra årshjulet (kamper, turneringer, o.l.) og få 

infoen ut på sosiale medier og TV-skjermene i kantina på UiA og på Spicheren ●

 Har hovedansvaret for kamera og tilhørende utstyr, samt utlån av dette.  

● Har hovedansvar for å ta bilder og lignende på KSI sine arrangement  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

 
  

5.2.5 Aktivitetsansvarlig:  

 

● Er kontaktperson mellom aktivitetene og styret  

● Utstyrsansvarlig  

● Sette opp og foreslå kurs og samlinger  

● Ansvarlig for å opprettholde en god dialog med utstyrsleverandør  

● Arrangere temakveld (shopnight) hvis utstyrleverandør og styret ønsker dette.  

● Bistå aktivitetsledere når de skal anskaffe nytt utstyr  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  



 

 
  

5.2.6 Økonomiansvarlig:  

 

● Skal ha et overordnet ansvar for økonomien i KSI, sammen med leder.  

● Har medansvar med leder om at regninger blir underskrevet av to i styret, skrive 

under underslagsforsikring og andre forsikringer.  

● Økonomiansvarlig er pliktig til å føre regnskap og budsjett for KSI.  

● Har hovedansvaret for å søke om studentsosiale midler (inkluderer driftsmidler 

og investeringsmidler) i forkant av hvert semester (søknadsfrist: 5. april og 5. 

oktober)  

● Økonomiansvarlig er pliktig til å bistå undergruppene med hjelp, spesielt under 

søknadsprosessene (workshop)  

● Økonomiansvarlig har også ansvaret for å følge opp økonomiske interesser i 

avtaler KSI måtte ha med forskjellige aktører, herunder også søknader til 

forskjellige fordelingsorganer  

● Økonomiansvarlig har ansvaret for å betale regninger for KSI, samt å føre bilag 

for  

● Skal føre halvårsregnskap  

● Skal føre regnskapsposteringer fortløpende  

● Videre vil det være naturlig for økonomiansvarlig å samarbeide tett med styret i 

alle avgjørelser som omfatter KSI sin økonomi  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

 
  

5.2.7 Sekretær:  

 

● Har hovedansvar for å booke rom, sende ut innkalling og møteinformasjon til 

styremøte.  

● Skrive referat fra møter, sende referat ut på mail til utvidet styre og sørger for at 

det blir publisert på nettet.  

● Ansvar for å arrangere årsmøtet; booke plass, sende ut innkalling og 

møteinformasjon  



 

● Hovedansvar for å være referent ved årsmøtet. Videre å sende årsmøtereferatet 

ut på mail til hovedstyret samt at det blir publisert på nettet  

● Hente inn datoer for arrangement, møter, kamper, turneringer, o.l. i KSI og føre 

dette inn i årshjulet, samt holde årshjulet oppdatert  

● Har ansvar for at det blir samlet inn årsrapporter fra alle aktivitetsledere  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

 
  

5.2.8 Varamedlem:  

 

● Har hovedansvar for medlemsnett  

● Har medansvar for studiestarten og andre arrangement  

● Ved frafall i styret på vedtakssaker har varamedlemmet stemmerett  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

 

5.2.9 Aktivitetsleder:  

 

● Bringe videre beskjeder fra styret til medlemmene, og fra medlemmene til styret 

● Skrive regnskap og budsjett for sin aktivitet ● Er ansvarlig for økonomien 

til sin idrett.  

● Passe på aktivitetens regnskap for frie midler.  

● Eventuelt søke om drifts- og investeringsmidler (Siste søknadsfrist: 5. april og 5. 

oktober). Sendes inn til økonomiansvarlig i hovedstyret til KSI innen 1. April og  

1. oktober.  

● Skrive og levere inn semester- og årsrapport. Skal inneholde noe om treninger, 

oppmøte, kamper, turneringer, utenomsportslige samlinger og lignende  

● Ha ansvar for medlemslister og medlemskort  

● Promotere aktiviteten  

● Skaffe folk til å være med på dugnader  

● Ha ansvar for å skaffe ny undergruppeleder  

● Ta ansvar for at treninger drives ordentlig og rettferdig  



 

● Ha ansvar for å skaffe trener hvis det er ønsket  

● Følge med på når og hvor det er turneringer/stevner  

● Melde på lag til serie/turneringer/stevner hvis idretten ønsker det  

● Få til noe sosialt i laget/ha ansvar for det sosiale i gruppa  

● Tipse om/lage utkast til nyheter til kommunikasjonsansvarlig på nettsiden og 

facebook  

● Sende inn datoer (for kamper, turneringer og lignende) til årshjulet. Skal sendes 

til sekretæren i KSI  

● Være ansvarlig for at spillere som spiller kamp skal ha utløst evt. personlig lisens  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

 
  

  

6  Vedlegg  
  

 

LEDELSE:  

VIRKSOMHETSPLAN- Begynne å lage en   
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ARRANGEMENT:  

● Forbedre planlegging + gjennomføring av alle KSIs aktiviteter   
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ORGANISASJON:  

 ANLEGGSØKONOMISK HANDLINGSPLAN   

 

● Bærekraftig økonomi   
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Vedtak: [15.0.1-4.1] [Valgkomitéens innstilling] SAKSFREMLEGGER: 

Valgkomité  

 
  

  
Innstilling fra Valgkomité  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

Sak: 15.3-4.2 [Fullmakt til utfylling av organisasjonsverv ]  

SAKSFREMLEGGER: [PHA]  

  

  

  

  

Vurdering:  

Organisasjonen har fortløpende endringer og opprettelser av nye utvalg. Derfor er det viktig 

at styret har mulighet til å supplere inn representanter for at organisasjonen skal kunne 

operere optimalt  

  

Forslag til vedtak:  

Gi styret fullmakt til å utfylle organisasjonsverv  

  

    

Sak: [15.5] [Revisor] SAKSFREMLEGGER: [PHA/Styret]  

 
  

  
  

  

  

Forslag til vedtak:  

Gir Styret fullmakt til å engasjere Revisor til KSIs regnskap  

  

  

  

     



 

  

Sak: [15.6] [Fullmakt til å oppnevne delegater.]  

 

SAKSFREMLEGGER: [PHA]  

  

  

Bakgrunn:  

  

  

Vurdering:  

Styret mener det er vanskelig å bestemme seg for en-to personer og ser det mer gunstig å 

kunne effektivt kunne bruke ressursene de har, noen møter er som er gunstig å delegere er f 

eks årsmøte i særkrets.  

  

Forslag til vedtak:  

Gi styret fullmakt til å oppnevne delegater til årsmøter og annet representasjons oppdrag.  

  

  

  

  

    
  

Vedtak: [Sak 15.7] Valg komité SAKSFREMLEGGER: [OGP/Styret]  

 
  

Forslag til innstilling:  

Leder   

  

Medlem Marianne Kolbeinsvik  

Medlem   

  

Vara-medlem   

  

     



 

Lov for Kristiansand studentidrettslag (KSI)  
Stiftet 01.01.1989, vedtatt av årsmøtet 01.03.2016, med senere endringer av 15.02.2016, med 

senere endringer av 15.06.2018, godkjent av Vest-Agder Idrettskrets [dato].  

  

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

  

§ 1  Formål  

  

(1) Idrettslagets formål er å drive studentidrett organisert i Norges studenttidrettsforbund 

(NSI), under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).  

  

(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) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

  

(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.  

  

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vest-Agder idrettskrets, hører hjemme i 

Kristiansand kommune, og er medlem av Kristiansand idrettsråd.  

  

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets 

egen lov.  

  

§ 3  Medlemmer  

  

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 

regelverk og vedtak.    

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

  

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak 

treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker 

til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om 

klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er 

mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre  

vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to 

uker.  

  



 

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.  

  

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets 

regelverk og vedtak.  

  

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  

  

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 

medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

  

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en 

periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med 

bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være 

skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.  

  

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket 

behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved 

årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er 

mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.  

  

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til 

idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til 

idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret 

selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 

Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken 

er avgjort.  

  

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister 

i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.  

  

§ 4  Medlemskontingent og avgifter  

  

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 

deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.  

  

  

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

  

§ 5  Kjønnsfordeling  

  

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

årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. 



 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

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

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

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

beregningen av kjønnsfordelingen.  

  

  

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 

styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der 

nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir 

sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.  

  

(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til 

nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.  

  

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 

dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. 

Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.  

  

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

  

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av 

idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det 

samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i 

overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 

16.  

  

(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), 

har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med 

kontrakt og medlemskap i laget.  

  

(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget:  

medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.    

(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i 

samme konkurranse.   

  

(5) Forslagsrett:  

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og 

dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.  



 

d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger 

innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har 

forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.  

  

(6) Talerett:  

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.  

  

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker  

  

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 

idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke 

gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke 

velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 

representasjonen skjer.   

  

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som 

kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.  

  

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å 

utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.  

  

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

eller oppnevnt.  

  

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan 

bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.  

  

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

idrettslaget  

  

(1) Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv.  

innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, 

ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik avtale 

som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av 

idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, 

plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er 

opphørt.  



 

  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 

organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med 

tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

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

eller oppnevnt.  

    

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det 

kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.  

  

§ 9 Inhabilitet  

  

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget 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 idrettslaget.  

  

(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 

overordnede til avgjørelse.  

  

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

  

§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

  

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget 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 saksbehandling eller ved fjernmøte. 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.  

  

§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse  

  

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.  

  

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

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap.  

  

III. ØKONOMI  

  

§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

  

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.  

  



 

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget 

følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, 

velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 

millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid 

engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse 

lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité 

med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.  

  

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i 

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.  

  

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 

grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for 

gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 

underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør 

fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

  

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 

idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.  

  

(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 

sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 

garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

  

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.  

  

  

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

  

§ 13  Årsmøtet  

  

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av 

mars måned.  

  

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene 

eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 

idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 

tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal 

det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før 

årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til 

årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.  

  



 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er 

saker som ikke kan behandles.  

  

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 

personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer.  

  

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer 

som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet  

ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 

minimumsdeltakelse.  

  

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke 

er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 

behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av 

saklisten.  

  

§ 14  Ledelse av årsmøtet  

  

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. 

Det kan velges flere dirigenter og referenter.  

  

§ 15  Årsmøtets oppgaver  

  

Årsmøtet skal:  

  

1. Godkjenne de stemmeberettigede.  

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.  

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.  

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.  

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene 

fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.  

8. Vedta idrettslagets budsjett.  

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

10. Foreta følgende valg:  

a. Leder og nestleder.  

b. 5 styremedlem og 1 varamedlem.  

c. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.  

d. To revisorer.  



 

e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.  

f. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.  

  

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 

til stemmetall.  

  

§ 16  Stemmegivning på årsmøtet  

  

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

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn 

én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal 

anses som ikke avgitt.  

  

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

det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 

stemmene anses som ikke avgitt.  

  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat 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.  

  

§ 17  Ekstraordinært årsmøte  

  

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 

dagers varsel etter:  

  

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.  

b) Vedtak av styret i idrettslaget.  

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.  

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.  

  



 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen 

forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 

internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt 

innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen 

forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at  

saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort 

tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  

  

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 

ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten 

krav til minimumsdeltakelse.  

  

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

  

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv.  

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære 

årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

  

  

§ 18  Idrettslagets styre  

  

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 

mellom årsmøtene.  

  

(2) Styret skal bl.a.:  

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 

med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, 

og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- 

og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.  

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 

utarbeide mandat/instruks for disse.  

d) Representere idrettslaget utad.  

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.  

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.  

  

  

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets 

medlemmer forlanger det.  

  

§ 19  Grupper og komiteer  

  



 

(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på 

årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 

valgkomiteen.  

  

(2) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse 

skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av 

idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.  

  

(3) Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

a. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges 

på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. 

Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter 

forslag på kandidater fra gruppen.  

b. Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter 

en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret 

med minst én ukes frist.  

c. Det årlige møtet skal:  

i. Behandle regnskap.  

ii. Behandle gruppens årsberetning. iii. Fastsette budsjett. iv. 

Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.  

v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.  

d. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.  

e. Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten 

hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.  

  

  

V. ØVRIGE BESTEMMELSER  

  

§ 20  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.  

  

§ 21  Lovendring  

  

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

  

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. 

Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  



 

  

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

unngå motstrid med NIFs regelverk.  

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm.  

  

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør  

  

(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre 

måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  

  

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar 

med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.  

  

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler 

etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget 

skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt 

ordinære årsmøte for behandling av saken.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
___________________  

Vedlegg 1.  

5.2.1 Leder:  

● Har hovedansvaret for den daglige driften av Kristiansand Studentidrettslag (KSI)  

● Representerer KSI utad  

● Er kontaktperson for Spicheren, UiA, STA, SIA, NSI, Vest Agder Idrettskrets,  

Norges Idrettsforbund og andre aktører  

● Er kontaktperson for UiA, STA, SIA, NSI, Vest Agder Idrettskrets, Norges 

Idrettsforbund og andre aktører  

● Innkaller og leder styremøtene  



 

● Har ansvar for at det avholdes årsmøte  

● Skal ha et overordnet ansvar for økonomien i KSI, sammen med økonomiansvarlig.  

● Har medansvar med økonomiansvarlig om at regninger blir underskrevet av to i 

styret, skrive under underslagsforsikring og andre forsikringer.  

● Organiserer arbeidet i styret og ser til at styret og aktivitetsledere utfører sine 

oppgaver  

● Anviser regninger som ifølge økonomiansvarlig sin instruks krever dette  

● Utfører delegerte oppgaver fra styret og årsmøtet, kan også delegere oppgaver til 

andre  

● Signerer KSI sin korrespondanse  

● Har ansvar for idrettsregistreringen  

● Ansvar for å oppdatere Brønnøysundregisteret og KlubbAdmin  

● Har hovedansvaret for UiA-Løpet; rekruttering, oppfølging, delta på møter og selve 

arrangementsdagen  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

  

5.2.2 Nestleder:  

● Er leders stedfortreder  

● Assisterer lederen i dennes arbeid  

● Har ansvar for møter hvor leder ikke er til stede  

● Deltar i større prosjekter  

● Har medansvar for daglig drift i KSI  

● Har ansvar for at aktivitetsplan og aktivitetsrapport blir laget av styret og sendt til 

STA  

● Har hovedansvaret for undergruppen 'studentidrett'  



● 

Skrive referat fra møter, og sørger for at det blir publisert på nettet.  

● Har sammen med resten av styret ansvaret for å følge opp undergruppeledere  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

5.2.3 Arrangementsansvarlig:  

● Har hovedansvar for studiestartfestivalen  

● Har hovedansvaret for arrangementer vedtatt av styret (Pub til Pub, m.m)  

● Kontaktperson for arrangements-samarbeidspartnere  

● Har ansvaret for at all viktig informasjon om arrangement gjøres tilgjengelig 

for styret og ut til medlemmer  

● Har ansvaret for at arrangementets inntekt og kostnader blir rettferdiggjort 

etter endt arrangement  

● Hovedansvar for standvirksomhet, derunder booking av plass og klargjøring av 

timeplaner for stand  

● Har hovedansvaret for UiA-Løpet; rekruttering, oppfølging, delta på møter og 

selve arrangementsdagen  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

  

5.2.4 Kommunikasjonsansvarlig:  

● Har ansvar for å holde KSI sin nettside (www.ksisport.no)  oppdatert.  

● Ha det overordnede ansvaret for KSI sine sosiale medier (facebookside, 

instagram)  

● Har ansvar i følge opp Samarbeidsavtaler KSI har, dette gjelder ikke 

utstyrsleverandører  

● Skal oppfordre aktivitetslederne til å komme med nyheter til nettsiden og 

facebooksiden  

● Skal hente relevant informasjon fra årshjulet (kamper, turneringer, o.l.) og få 

infoen ut på sosiale medier og TV-skjermene i kantina på UiA og på Spicheren  

● Har hovedansvaret for kamera og tilhørende utstyr, samt utlån av dette.  

● Har hovedansvar for å ta bilder og lignende på KSI sine arrangement  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

  

5.2.5 Aktivitetsansvarlig:  



● 

● Er kontaktperson mellom aktivitetene og styret  

● Er kontaktperson for Spicheren  

● Har hovedansvaret for undergruppen 'studentidrett'  

Utstyrsansvarlig  

● Sette opp og foreslå kurs og samlinger  

● Ansvarlig for å opprettholde en god dialog med utstyrsleverandør ( macron) ●

 Arrangere temakveld (shopnight) hvis utstyrsleverandør og styret 

ønsker dette.  

● Bistå aktivitetsledere når de skal anskaffe nytt utstyr  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

  

5.2.6 Økonomiansvarlig:  

● Skal ha et overordnet ansvar for økonomien i KSI, sammen med leder.  

● Har hovedansvaret for medlemsnett, og registreringsprosessen herunder.  

● Har medansvar med leder om at regninger blir underskrevet av to i styret, 

skrive under underslagsforsikring og andre forsikringer.  

● Har medansvar med kasser om at regninger blir underskrevet av to i styret, 

skrive under underslagsforsikring og andre forsikringer.  

● Økonomiansvarlig er pliktig til å føre regnskap og budsjett for KSI.   

● Økonomiansvarlig lager budsjett, og følge opp dette for KSI.   

● Har hovedansvaret for å søke om studentsosiale midler (inkluderer driftsmidler 

og investeringsmidler) i forkant av hvert semester (søknadsfrist: 5. april og 5. 

oktober)  

● Økonomiansvarlig er pliktig til å bistå undergruppene med hjelp, spesielt under 

søknadsprosessene (workshop)  

● Økonomiansvarlig har også ansvaret for å følge opp økonomiske interesser i 

avtaler KSI måtte ha med forskjellige aktører, herunder også søknader til 

forskjellige fordelingsorganer  

● Økonomiansvarlig har ansvaret for å betale regninger for KSI, samt å føre bilag 

for  

● Skal føre halvårsregnskap  

● Skal føre regnskapsposteringer fortløpende  

● Videre vil det være naturlig for økonomiansvarlig å samarbeide tett med styret i 

alle avgjørelser som omfatter KSI sin økonomi   

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  



● 

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

  

5.2.7 Sekretær  

● Har hovedansvar for å booke rom, sende ut innkalling og møteinformasjon til 

styremøte.  

● Skrive referat fra møter, sende referat ut på mail til utvidet styre og sørger for at 

det blir publisert på nettet.  

Ansvar for å arrangere årsmøtet; booke plass, sende ut innkalling og 

møteinformasjon  

● Hovedansvar for å være referent ved årsmøtet. Videre å sende årsmøtereferatet 

ut på mail til hovedstyret samt at det blir publisert på nettet  

● Hente inn datoer for arrangement, møter, kamper, turneringer, o.l. i KSI og føre 

dette inn i årshjulet, samt holde årshjulet oppdatert  

● Har ansvar for at det blir samlet inn årsrapporter fra alle aktivitetsledere  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

5.2.7 Regnskapsfører  
  

● Kasserer har ansvaret for å betale regninger for KSI, samt å føre bilag for  

Hovedstyret, samt Aktivitetene som ikke regnes som undergruppe  

● Kasserer skal bistå og kontrollere at undergruppene som har tilgang til konto 

håndterer dette i forhold til regler  

● Har medansvar med økonomiansvarlig om at regninger blir underskrevet av to i 

styret, skrive under underslagsforsikring og andre forsikringer.  

● Kasserer kaller inn til kurs som omhandler økonomi  

● Kasserer har i sin rolle en naturlig tilknytning til økonomiansvarlig og vil 

dermed ha stor fordel av å samarbeide med økonomiansvarlig.  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  

5.2.8 Varamedlem:  

● Har hovedansvar for medlemsnett  

● Har medansvar for studiestarten og andre arrangement  

  

● Ved frafall i styret på vedtakssaker har varamedlemmet stemmerett  

● Delta på møter og være behjelpelig i felles oppgaver  



● 

● Delta på aktiviteter og arrangementer i KSI  
  

  



 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

  



 

 


