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TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG
Teorifagbygget 2.124, 9037 Tromsø
E-post: tsi.post@gmail.com | Hjemmeside: www.tsidrett.no

Sak 1 Godkjenning av innkalling
og dagsorden
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2 Godkjenning av
stemmeberettigede
Forslag til vedtak:
§ 4 STEMMERETT OG VALGBARHET
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært
medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer
som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til
tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet
idrettsorganisasjon etter § 4 i «Lover for TSI».

Sak 3 Godkjenning av
forretningsorden
Forslag til vedtak:






Ordet forlanges ved handsopprekning
Ingen får ordet mer enn tre ganger per sak
Tre minutter taletid første gang, ett minutt andre og tredje gang
Dirigenten kan foreslå forkortet taletid og strek
Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten, skriftlig og
før strek er satt
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Vedtak og valg avgjøres ved stemmetall slik loven sier
Blanke stemmesedler teller ikke og regnes ikke som avgitt

Sak 4 Konstituering
Valg av funksjonærer til årsmøte.
Forslag til vedtak:






Dirigent: Svenja Rahn
Sekretærer: Bjørn Ander Karstensen og Øystein Jordheim
Tellekorps: Vegard Andreas Haugen og Marte Skrivervik
Protokollunderskriver I: Svenja Rahn
Protokollunderskriver II: Ingrid Solstad Andreassen

Sak 5 Undergruppeaktivitet
Sak 5.1 Årsmeldinger
Forslag til vedtak:
Årsmeldinger for 2014 fra undergruppene godkjennes.
Sak 5.2 Regnskap
Forslag til vedtak:
Regnskapene for 2014 fra undergruppene godkjennes.
Sak 5.3 Budsjett
Forslag til vedtak:
Budsjettene for 2015 fra undergruppene godkjennes.
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Sak 6 Hovedstyrets aktivitet
Sak 6.1 Årsmelding
Forslag til vedtak:
Hovedstyrets årsmelding for 2014 godkjennes.
Sak 6.2 Regnskap
Forslag til vedtak:
Hovedstyrets regnskap for 2014 godkjennes.

Sak 7 Budsjett 2015
Forslag til vedtak:
Budsjettet for 2015 godkjennes

Sak 8 Organisasjon
Sak 8.1 Søknad om oppløsning av undergruppe: TSI Golf
Forslag til vedtak:
TSI Golf opphører som undergruppe i Tromsøstudentenes idrettslag med
umiddelbar virkning
Sak 8.2 Søknad om oppløsning av undergruppe: TSI Badminton
Forslag til vedtak:
TSI Badminton opphører som undergruppe i Tromsøstudentenes idrettslag
med umiddelbar virkning
Sak 8.2 Søknad om oppløsning av undergruppe: TSI Turn
Forslag til vedtak:
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TSI Turn opphører som trimgruppe i Tromsøstudentenes idrettslag med
umiddelbar virkning

Sak 9 Endring av vedtektene
Sak 9.1 Draktreglement
På undergruppeforum i januar ble det diskutert hvorvidt TSI bør ha et
felles draktreglement å forholde seg til. Dette var det enighet om, og
møtet kom frem til et forslag til hvordan dette skal fungere. Basert på
nevnte undergruppeforumet har hovedstyret følgende forslag til ny
vedtekt:
§ 8 Drakter og klesplagg
TSI sine lagdrakter og plagg skal være i sort farge, med hvit og oransje
som sekundærfarger. Oransjefargen skal være den samme som solen i
TSI-logoen.
På høyre bryst skal TSI-logoen og logoen til Studentidretten være godt
synlig. På venstre bryst kan undergruppen ha sin egen logo, men
størrelsen på undergruppelogoen skal ikke overskride størrelsen på
TSI-logoen.
Undergruppene skal tilstrebe å følge disse retningslinjene i så stor grad
som mulig ved innkjøp av drakter og andre klesplagg. Dersom det på
grunn av regelverk, økonomiske hensyn eller andre forhold gjør det
vanskelig å følge retningslinjene, kan undergruppen søke dispensasjon fra
deler av, eller hele regelverket.
Regelverket har ikke tilbakevirkende kraft. Drakter og andre plagg som
allerede er kjøpt inn, trenger undergruppene ikke å bytte ut. Nykjøp skal
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følge regelverket. Innen årsmøtet 2017 skal alle TSI-drakter og –plagg
følge gjeldende retningslinjer.
Sak 9.2 Undergruppeårsmøter
Det finnes per i dag får retningslinjer rundt hvordan årsmøtene i
undergruppene skal avholdes. Det er en svært stor variasjon når det
kommer til hvordan dette gjøres. Vi mener TSI er tjent med å ha noen
retningslinjer rundt dette.
Innleveringsfristen for undergruppeårsregnskapene er 1. februar. Siden
årsregnskapet skal godkjennes av undergruppeårsmøtet, er det naturlig
at årsmøtet må avholdes innen utgangen av januar.
Undergruppeårsmøtene er undergruppenes øverste organ, og skal
være åpent for alle medlemmer i gruppen. Det er svært viktig at alle
medlemmene har muligheten til å få utrykt sine meninger på årsmøtene,
derfor er det naturlig å ha klare retningslinjer rundt innkalling og
sakslister.
Det er en utfordring for hovedstyret å ha oversikt over aktiviteten i
undergruppene. Et undergruppeårsmøte er en unik mulighet til å treffe
undergruppestyrene, men kanskje enda viktigere, medlemmene i
undergruppene. Videre har erfaring vist at undergruppene selv drar
nytte av å ha en representant fra HS tilgjengelig under årsmøtet, som har
en innsikt i hvordan HS arbeider. Hovedstyret har i 2014 forsøkt å delta
på en del undergruppeårsmøter, og har utelukkende fått positive
tilbakemeldinger fra undergruppene selv, i tillegg til at hovedstyret selv
har fått stort utbytte av et innblikk i hvordan gruppene styres og
fungerer igjennom året.
Forslag til ny vedtekt:
§ 9 Undergruppeårsmøter
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Alle undergrupper skal avholde årsmøte innen utgangen av januar hvert
år.
Årsmøtene skal, så langt det er praktisk mulig, følge retningslinjene fastsatt
av Norges idrettsforbund. Spesielt skal TSI sine undergrupper sende ut
innkalling til årsmøtene senest 30 dager før årsmøtet avholdes.
Innkallingen skal sendes alle medlemmene på e-post, legges ut på
nettsidene eller liknende. Det skal i innkallingen opplyses om sted, dato og
at saker skal sendes inn innen 14. dager før årsmøtet.
Sakslisten til årsmøtet skal publiseres på samme vis som innkallingen,
senest 7 dager før årsmøtet.
TSI sitt hovedstyre, primært undergruppekontakt, skal inviteres til
årsmøtet.
Sak 9.3 Sanksjoner ved for sen innlevering
Per i dag har TSI følgende vedtekt omhandlende sene innleveringer:
§ 4 Sanksjon ved for sen levering.
Undergrupper som leverer regnskap, budsjett, årsmelding og utstyrsliste
for sent til Hovedstyret ved årsmøte eller ekstraordinært årsmøte blir
trukket 10 % av brutto tildeling.
TSI har undergrupper som ikke søker/tildeles ordinære midler, og HS
finner det vanskelig å sørge for at innleveringen kommer inn i tide når
denne sanksjonsmuligheten ikke har noen effekt.
Forslag til ny endret vedtekt:
§ 4 Sanksjon ved for sen levering.
Undergrupper som leverer regnskap, noter til regnskap, budsjett, noter til
budsjett, årsmelding eller utstyrsliste for sent, uten innvilget søknad om
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forlenget frist, blir trukket 10 % av brutto tildeling. Grupper med lav, eller
ingen tildeling, kan dersom det er nødvendig sanksjoneres i form av trekk i
banetid eller tid ved andre lokaler/anlegg som TSI disponerer.
Grupper som ikke leverer nevnte dokumenter, har ikke rett til tildeling av
midler eller banetid.
Endringen av vedtaket gjeldende fra og med innlevering av
halvårsregnskap 2015

Sak 10 Revidert fordelingsnøkkel
Dagens fordelingsnøkkel i TSI er basert på en tid der økonomien var
bedre, medlemstallet lavere, og undergruppene færre. Dagens
situasjon er en helt annen. Fordelingsnøkkelen har ingen praktisk
hensikt slik den står i dag, da begrensningene som bli lagt opp til er
svært mye høyere enn det som er praksis ved fordeling av midler. Vi
ønsker å gjøre følgende endringer:



Beløpet for normal støtte for reiseutgifter i forbindelse med
nasjonale mesterskap justeres til kr 500,Det maksimale beløpet for hvor mye en gruppe kan motta per
studentmedlem i ordinær drift justeres til kr 2000,-

Disse endringene har vært praksis det siste året.
Forslag til vedtak:
De nevnte endringene i fordelingsnøkkelen utføres.

Sak 11 Fastsette kontingent
TSI sin kontingent har ikke vært forandret på svært mange år. Vi har
landets billigste kontingent blant andre studentidrettslag. Med økt
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aktivitet ser vi det nyttig å øke TSI-avgiften. Det finnes per i dag ikke en
egen pris for ikke-studenter. Det er en stor, og gjentakende diskusjon i
og rundt TSI om TSI sin subsidiering av idrett for ikke-studenter. TSI får
sine midler tildelt på grunnlag av antall studentmedlemmer, ikke det
totale medlemstallet. På grunnlag av dette, og flere andre grunner
ønsker vi å operere med en høyere avgift, som fremdeles er lav i forhold
til andre idrettslag.
Forslag til ny kontingent per semester:
Student:

kr 200,-

Ikke-student:

kr 400,-

Sak 12 Valg
Sak 12.1 Valg av nytt hovedstyre
Det skal velges leder, nestleder, økonomiansvarlig, fire
styremedlemmer og to varamedlemmer.
Valgkomitéens innstilling er som følger:






Leder: Wilhelm Advocaat Francke
Nestleder: Bjarne Martinsen
Økonomiansvarlig: Helge K. Sættem
Styremedlemmer: Birgit Dahl, Emilie Heimdal, Louise Konst Backe
og Christian Jensvold Markussen
Varamedlemmer: Bjørn Anders Karstensen og Daniel Rød

Sak 12.2 Valg av revisorer
Det skal velges to personer til å revidere regnskapet.
Revisor 1:
Revisor 2:
Sak 12.3 Valg av valgkomité
Valgkomitéen skal minimum bestå av leder, to medlemmer og en vara.
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Hovedstyrets forslag til ny valgkomité:





Leder:
Medlem 1: Ingrid Solstad Andreassen
Medlem 2:
Varamedlem: Maximillian Hansen
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