
NTNUI Høringssvar lovendringsforslag

Å utforske demokratiske løsninger til hvordan forbundstinget stemme skal vektlegges er en
spennende utfordring. Vi er klar over at NTNUI og daværende delegater løftet denne
problemstillingen ved sist Forbundsting, uten at nåværende hovedstyret i NTNUI har satt seg
dypt inn i argumentene som ble presentert da - av begge sider.

På forbundstinget i 2020 ble det vedtatt:
Forslagsstiller: Jørgen Sundt (NSI) og Eirik Søreide Hansen (NTNUI)
Forslag: Saken oversendes Forbundsstyret for behandling. Forbundstinget ber styret om å sette
ned et bredt sammensatt utvalg for utredning av saken og fremme nytt forslag til idrettstinget og
neste Forbundsting.
Vedtak: Vedtatt med 33 stemmer for og 1 mot.

NTNUI lurer derfor på hva slags utvalg som har blitt satt ned for å se på dette, og arbeide
konkret med denne saken da vi ikke kan se at det er nevnt noe om i høringen?

NTNUI ser på høringens løsning som et dårlig forslag da den ikke løser den reelle
problematikken ved forbundstinget, nemlig vektleggingen av stemmer.
NTNUI ønsker å presisere at forbundsstyret fortsetter å ha større stemmevekt i saker de kan
stemme på enn deres største klubber. De største klubbene kan kun sende fire delegater, og det
virker dermed merkelig at forbundsstyret kan sende flere delegater uten å representere en
klubb. Kunne en løsning heller vært at forbundsstyrets medlemmer heller kan søke om å være
delegater på vegne av sine klubber, istedenfor at forbundsstyret i seg selv skal være
representert som annet enn en saksframleggende aktør på forbundstinget? Eller som NTNUI la
fram i 2019 at forbundsstinget heller har én stemme?

Vi ser at saken er tatt videre til NIFs juridiske avdeling, og vi er spente på hva de har å si med
tanke på at en slik begrensning av stemmerett vil gå imot NIFs egne lover. Å måtte spørre NIFs
juridiske avdeling om begrensing av stemmerett ser NTNUI på som uheldig. Dog vil vi i NTNUI
trekke paralleller til andre deler av studentfrivilligheten. NSI kan kanskje relatere mer til
studentorganisasjoner enn idrettsforbund på noen aspekter. Derfor velger vi å drøfte videre på
dette.

I Studenttinget til NTNU blir det valgt et eget arbeidsutvalg på fire representanter. I
studenttingsmøter har disse ikke lenger stemmerett, men har tale og forslagsrett. Her kan man
trekke paralleller til forbundsstyret, som kan i noen tilfeller bli sett på som et arbeidsutvalg for
forbundstinget. Studenttinget har selv en egne ansatte administrasjon som fungerer som
referenter og fasilitatorer, som dermed også har likheter med forbundstinget sin



organisasjonsoppbygging hvor man har en egen administrasjon. Det samme gjelder
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim som selv har et arbeidsutvalg uten stemmerett i
Velferdstinget i tillegg til en administrasjon som fungerer som referenter under Velferdstingets
møter.

Vi vil også trekke en siste parallell til hvordan klubbene gjennomfører årsmøter. Her er det ikke
en begrensning på antall delegater undergrupper kan representere, som gjør at i tilfeller som
NTNUI vil hovedstyret alltid være i undertall og kunne bli stemt ned raskt av
generalforsamlingen. Dette er vanskeligere på forbundstinget med begrenset delegater som
hver klubb kan sende, og som gir forbundsstyret en større makt.

Vi ber forbundsstyret ta til etterretning antallet som representerer forbundsstyret og NSIs
administrasjon som har stemmerett og/eller talerett på forbundsstyret fort kan få en
overrepresentasjon på talebenken. I tillegg kan disse stemmene bli vektlagt mer av delegater da
disse gjerne har hatt tid til å sette seg mer inn i saken eller har mer kunnskap om saken til å
debattere den godt. Er det dermed nødvendig at Forbundsstyret kan sende delegater, i tillegg til
at administrasjonen deltar med talerett? Eller kan forbundsstyret selv bli sendt på vegne av
klubber som delegater eller observatører, og få lov til å presentere saker som de har jobbet med
på vegne av forbundsstyert i disse tilfellene?

Grunnlaget i saken er at det er en skjev vektfordeling av stemmer på forbundsstinget når
Forbundsstyret har 8 stemmer og dermed dobbelt så mange som deres største klubber og 8
ganger så mange som deres minste klubber. NTNUI ser derfor heller at en løsning om å øke
antall delegater for klubbene eller innskrenke antall delegater fra forbundsstyret vil løse
utfordringen bedre.


