
PROTOKOLL 
Idrettens Studieforbund møte nr. 5 (2021- 2023) 
17. november 2022 / Oslo  
 

Deltok:   

Berit Kjøll, Sondre Sande Gullord, Ole R. Jørstad, Elisabeth Faret, Erik M. Unaas, Sebastian Henriksen, 
Marco Elsafadi (på Teams), Astrid Strandbu, Sara Stokken Rott og Zaineb Al-Samarai.  

Forfall: Vibecke Sørensen 

Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Finn Aagaard og Magnus Sverdrup (referent).  

Møtet var vedtaksført.   

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saken som lå til behandling. 

ISF-sak 6: Status for tilsyn i Idrettens Studieforbund  

Daglig leder i ISF, Nils Einar Aas, innledet til saken.  

ISF-styret fikk en grundig orientering i oppfølgingen av saken siden ISF-styret sist fikk en orientering (ref. 
ISF-møte nr. 4, sak nr. 5, 13. oktober 2022).  

Frist for innlevering av dokumentasjon i tilsynet til Direktoratet for høyere utdanning og  
kompetanse (HK-dir) er 1. desember 2022. ISF-styret fikk en orientering knyttet til innhentingen av 
kursdokumentasjon fra særforbundene og idrettskretsene. Det ble også gitt en orientering om 
kontakten ISF nå har med HK-dir i saken.  
 
ISF har begynt å overlevere kursdokumentasjon til HK-dir. 
 
Videre ble styret i ISF orientert om status for gjennomgang av kurs per 9. november 2022, om status i 
vurderingene av mulige konsekvenser av tilsynet for ISF, om arbeidet med oppgraderinger av 
«idrettskurs», om revisors rolle, behovet for ordinær styreforsikring, og om hva som blir veien videre for 
ISF i denne saken. 
 
Daglig leder vil legge frem en ny sak for ISF-styret når tiden er riktig for det.  

Vedtak: 

1. ISF-styret tok orienteringen til etterretning.  
2. ISF-styret ba daglig leder om å komme tilbake til styret med en oversikt over det  

dokumenterbare timegrunnlaget for de innrapporterte kursene for 2019 og en  
vurdering av hvilke konsekvenser dette kan få, etter at fristen for å levere  
kursdokumentasjon til HK-dir har gått ut. 
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