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1 SAKLISTE 

SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER 

ISF-styrets innstilling: 

Listen over fullmakter, kontrollert av ISF-styret, godkjennes.  

SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN 

Forslag: 

Sak 1:  Godkjenning av fremmøtte representanter 

Sak 2:  Godkjenning av saklisten 

Sak 3:   Godkjenning av forretningsorden 

Sak 4:  Valg av dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps 

Sak 5:  Beretninger/årsrapporter, regnskaper med revisors beretning 

Sak 6:  Tilsetting av revisor  

Sak 7:  Opptak av nye medlemmer 

Sak 8:   Langtidsplan og budsjett – se vedlegg 

Sak 9:  Forslag til ISF-tinget 

Sak 10:  Valg 

ISF-styrets innstilling: 

ISF-styrets forslag til sakliste godkjennes. 

SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 

Forslag:  

1. Tinget ledes av to valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen 

føres av de valgte sekretærer. 

 

2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 

fem minutter første gang, tre minutter andre gang og ett minutt tredje gang.  

 

3. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutt taletid. Dirigentene 

kan foreslå forkortning av taletiden og sette strek for de inntegnede talere. 

 

4. Øvrige møtende med talerett og uten stemmerett i saker de skal representere/presentere: 

Lovutvalgets medlemmer, ledere i de faste utvalg, kontrollkomiteens medlemmer, 

valgkomiteens medlemmer, NIFs generalsekretær og NIFs revisor. 

 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens og 

representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake – og nye forslag kan ikke 

settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i 

saker som står på saklisten. 

 

6. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak ISFs vedtekter 

fastsetter. Blanke stemmer teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

 

7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. 

 

8. ISF-tinget gir det nye Idrettsstyret fullmakt til å godkjenne protokollen. 
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ISF-styrets innstilling: 

ISF-styrets forslag til forretningsorden godkjennes. 

SAK 4 VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, REDAKSJONSKOMITÉ OG TELLEKORPS 

Forslag: 

Det velges: 

Dirigenter (2):  Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget 

Sekretærer (2):  Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget 

Redaksjonskomité: Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget 

Tellekorps:  Forslag: De samme som er valgt for idrettstinget 

ISF-styrets innstilling: 

ISF-styrets forslag vedtas 

SAK 5 BERETNINGER/ÅRSRAPPORTER, REGNSKAPER MED REVISORS BERETNING 

2011-2014 

ISF sine beretninger/årsrapporter og ISFs regnskaper med revisors beretning for 2011, 2012, 2013 og 

2014 er vedlagt tingdokumentene, se vedlegg 1. 

ISF-styrets innstilling: 

De fremlagte årsmeldingene for 2011, 2012, 2013 og 2014 godkjennes. 

De fremlagte regnskaper for 2011, 2012, 2013 og 2014 godkjennes. 

SAK 6 TILSETTING AV REVISOR  

Forslag: 

Revisjonsfirmaet Deloitte engasjeres som revisor for Idrettens studieforbund i tingperioden 2015-

2019. Idrettsstyret gis fullmakt til å fastsette honoraret. 

ISF-styrets innstilling: 

Forlaget til revisor godkjennes. 

SAK 7 OPPTAK AV NYE MEDLEMMER 

ISF er åpent for medlemskap for alle organisasjoner som er medlemmer av NIF (særforbund og 

idrettslag) og for øvrige organisasjoner som tilslutter seg ISFs hovedformål (ISFs vedtekter §2). 

Idrettstinget vil behandle opptak av nye særforbund i NIF. Opptak av nye særforbund i NIF gir 

automatisk medlemskap i ISF om ikke særforbundet selv bes fritatt for slikt medlemskap.  

Det har ikke kommet søknader om medlemskap fra andre organisasjoner enn de som er medlemmer 

av NIF (ISFs vedtekter §2). Siden ISF er åpent for medlemskap for alle organisasjoner som er 

medlemmer av NIF, så vil det ikke være nødvendig med egne søknadsprosesser for opptak i ISF for 

nye særforbund i NIF. 

ISF-styrets innstilling: 

ISF-tinget tar saken til orientering. 
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SAK 8 LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT 

I henhold til ISFs vedtekter skal det utarbeides langtidsplan og –budsjett som skal behandles på ISF-

tinget. I henhold til vedtektene skal også ISF til enhver tid arbeide innenfor rammene av NIFs formål.  

Forslag: 

Inntekter 
Budsjett 

2016 
 

Budsjett 
2017 

 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

 Offentlige Tilskudd 8 400 
 

8 400 
 

8 500 
 

8 500 1 

Tilskudd NIF 450 
 

450 
 

450 
 

450 2 

Kursinntekter 150 
 

150 
 

150 
 

150 3 

Renteinntekter 100 
 

100 
 

100 
 

100 4 

SUM INNTEKTER 9 100   9 100   9 200   9 200 
 

         
Kostnader 

        
Tilskudd til studievirksomhet 5 100 

 
5 100 

 
5 150 

 
5 150 5 

Drift kursadministrasjon inkl. 
support og kursløsning 4 000 

 
4 000 

 
4 050 

 
4 050 6 

SUM KOSTNADER 9 100   9 100   9 200   9 200 
 

 
              

 RESULTAT 0   0   0   0 
  

Kommentar til langtidsplan og budsjett:   

ISF-styret har vedtatt følgende langtidsbudsjett for perioden 2016-2019.  

Det forutsettes at VOX tildeler videre på samme nivå som i 2014 og 2015, samt at kurstimeantallet 

holder seg på 70.000 i 2015, har ISF økt kurstimesatsen «med lærer» fra kr. 45 per time til kr. 70 per 

time.  

Langtidsbudsjettet ivaretar denne økningen. ISF vil hvert år justere kurstimesatsen slik at de 

harmoniserer med mottatt tilskudd fra VOX.    

1) Offentlig tilskudd   

Forutsetter at ordningen opprettholdes på det samme nivået som tidligere år og at antall 

rapporterte kurs vil ligge jevnt på samme nivå som 2013 og 2014 (ca 70.000 kurstimer) 

 

2) Tilskudd fra NIF   

Tilskudd fra NIF til ISF legges på samme nivået i hele perioden.   

 

3) Kursinntekter   

Inntekter fra avholdte kurs. Denne posten har en tilsvarende kostnadsside da midlene 

utbetales i sin helhet.   

 

4) Renteinntekter   

Renteinntektene holdes på det sammen nivået i hele perioden.   

 

5) Tilskudd til studievirksomhet   

Tilskudd/subsidiering av gjennomførte kurs.    
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6) Drift kursadministrasjon inkludert support og ny kursløsning   

Ny kursløsning vil komme på plass i løpet av 2015/2016.   

Kostnaden holdes på samme nivå i hele perioden.   

 

ISF-styrets innstilling: 

ISF-tinget godkjenner langtidsplan og –budsjett for virksomhet finansiert av tilskuddet fra 

Kunnskapsdepartementet.  

ISF-styret gis fullmakt til å utarbeide fullstendig langtidsplan og –budsjett for ISF basert på 

Idrettstingets vedtak som berører ISFs oppgaver og budsjett. ISF-styret legger fram langtidsplan med 

budsjett på Ledermøtet i 2016.  

Bakgrunn for innstillingen: 

Medlemsorganisasjonenes kompetansearbeid er i all hovedsak finansiert gjennom egne inntekter og 

tilskudd fra spillemidlene (post 1, 2 og 3 i spillemiddelsøknaden). ISF er i tillegg avhengig av tilskudd 

fra NIF for å opprettholde dagens sentrale service overfor medlemsorganisasjonene. Av denne grunn 

legges det kun frem et forenklet budsjett for tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til godkjenning. 

SAK 9 FORSLAG TIL ISF-TINGET 

Det er ikke innkommet forslag til ISF-tinget. 

SAK 10 VALG 

Se vedlegg 3 i tingdokumentene: Valgkomiteens arbeid og innstilling 

10.1 ISF-styret og kontrollutvalg 

Valgkomiteens forslag:  

Valgkomiteen foreslår de samme personene til ISFs styre som til Idrettsstyret, samt samme personer 

til kontrollutvalg for ISF som velges for NIFs kontrollutvalg. 

10.2 Leder og nestleder for valgkomiteen til ISF-tinget 2019 

ISF-styrets forslag: 

Leder:                                Ann Irene Myhr, Sparbu IL 

Personlig varamedlem: Tormod Tvare, IL Forsøk 
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2011 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen i Idrettens studieforbund en beretning. 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at 

organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 

rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med forbundets lov og 

beslutninger fattet av tinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets 

interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

Komiteen har fått alle opplysninger fra forbundets administrasjon og revisor som komiteen har bedt 

om. Kontrollkomiteen har i størst mulig grad bygget på det arbeidet som den tilsatte revisor har 

gjort, og dens foretatte revisjon og revisjonshandlinger.  

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2011 og det styrebehandlede 

årsregnskapet for 2011 som viser et resultat på kr 0. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i 

samsvar med regnskapsloven. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2011, 

og revisor har avgitt en ren beretning.  

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og forbundets årsregnskap for 2011 godkjennes av 

Idrettens studieforbunds ting. 

Ullevål, 30.mars 2012 

Terje Wist Liv Bentzen Unni Blesvik 





































KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2012 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen i Idrettens studieforbund en beretning. 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at 

organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 

rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med forbundets lov og 

beslutninger fattet av tinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets 

interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

Komiteen har fått alle opplysninger fra forbundets administrasjon og revisor som komiteen har bedt 

om. Kontrollkomiteen har i størst mulig grad bygget på det arbeidet som den tilsatte revisor har 

gjort, og dens foretatte revisjon og revisjonshandlinger.  

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2012 og det styrebehandlede 

årsregnskapet for 2012 som viser et resultat på kr 0. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i 

samsvar med regnskapsloven. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2012, 

og revisor har avgitt en ren beretning.  

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og forbundets årsregnskap for 2012 godkjennes av 

Idrettens studieforbunds ting. 

Ullevål, 2.mai 2013 

Terje Wist Liv Bentzen Trygve Duun 
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