
Referat fra søndag 6/1-2019  
 
BSI Forslag nr 1 
Bergen studentidrettslag Ultimate foreslår med dette å innføre en stipendordning hvor alle 
Studentlag i Norge får en plass hver sponset av DSN, på trenerkurs holdt av DSN/NAIF, 
samt reise og opphold i forbindelse med dette. 
Begrunnelse: Vi mener dette er den beste ressursbruken man kan ha for rekruttering og 
økning av miljøet. Ikke bare vil dette forenkle prosessen med å få nye studenter til å overta 
ansvaret for klubbene fra år til år, noe som historisk har vært et problem og studentklubber 
som NHHI og NMBUI ligger i dag med brukket rygg fordi ingen kan/vil drifte dem, det vil også 
muliggjøre opprettelsen av nye klubber i nye byer. 
Vi opplever at veldig mange medlemmer som spiller for oss i 2-3 år, flytter til andre deler av 
landet etter fullførte studier hvor det per i dag ikke finnes noen ultimate-klubb, og hvor vi 
senere får tilbakemelding om et ønske om å opprette klubb, men som gjerne blir forhindret 
av manglende kunnskap og ressurser. Dette ønsker vi å endre og håper trenerkurset til NAIF 
kan være en støttepilar i denne prosessen. Kurset er dog litt dyrt for studenter, spesielt med 
tanke på at de gjerne prioriterer å reise rundt i Norge for å delta i ultimateserien. Vi mener 
derfor at en støtteordning vil være et godt tiltak. 
Hjemmel: Såvidt vi forstår kan DSN disponere pengene sine relativt fritt, vi mener en stor del 
av ultimate sine midler kan gå med på dette uten at det vil ha betydelig negativ effekt på den 
øvrige driften. 
 
Kommentarer fra seksjonen:  
Forskjellsbehandling mellom klubber er ikke forenelig med NAIFs holdning til likebehandling av 
klubber. 
Hjelp til opprettelse av klubber og igangsetting av aktivitet finnes allerede fra seksjonen og 
idrettskretsene.  
Forslag til innstilling: Forslaget vedtas ikke 
 
Avstemning: 
2 stemmer imot seksjonen innstilling, resten stemmer for 
Forslag vedtas ikke 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
BSI Forslag nr 2. 
Bergen Studentidrettslag Ultimate foreslår med dette å innføre en stipendordning hvor alle klubblag i 
Norge får en plass hver, hvert tredje år, på trenerkurs holdt av DSN/NAIF sponset av DSN, inkludert 
reise og opphold i forbindelse med dette. 
Begrunnelse: Vi mener en prioritering av dette kan ha en positiv effekt på rekruttering og vekst i 
ultimatemiljøet.. Ikke bare vil dette forenkle prosessene med å få nye trenere og personer som vil 
drifte klubbene, det vil også muliggjøre satsning innad i klubben på “kommende talenter”, og vil 
kunne brukes som en måte å motivere spillere til vekst ikke bare som spillere men også som trenere. 
Hjemmel: Såvidt vi forstår kan DSN disponere pengene sine relativt fritt, vi mener en del av ultimate 
sine midler kan gå med på dette uten at det vil ha betydelig negativ effekt på den øvrige driften. 
 
Kommentarer fra seksjonen: 
Et godt forslag og hvis det er midler til det hadde det vært mulig. Uten ekstra finansiering vil dette 
gå på bekostning av NC støtte, juniorsamling, landslagsbudsjetter mm.  
Kostnadsberegning:  
5500kr i reise og opphold for 2 helger x 23 klubber i året = 126 500 kr. i året. 
Dette er det i dag ikke økonomi til uten ekstern finansiering. 
Forslag til innstilling: Forslaget vedtas ikke 



 
Avstemning: 
1 for 
1 avstår 
Resten imot forslaget 
Forslag vedtas ikke 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
BSI Forslag nr 4 
Bergen Studentidrettslag Ultimate foreslår med dette at DSN jobber målrettet frem mot 
forbundstinget i 2020, hvor målet vil være å fremme et forslag for strukturendring hvor seksjonene 
internt blir gjort til hovedansvarlig for beslutningstaking vedrørende landslag. I dette forslaget vil 
NAIF sentralt kun blandes inn ved spesielle omstendigheter, som for eksempel dårlig økonomistyring. 
Begrunnelse: For å motivere til deltagelse og sikre en så god opplevelse som mulig for våre nye 
spillere, ser vi som studentidrettslag det som vårt ansvar å stille med så jevne lag som mulig til 
turneringer. Dessverre går dette utover våre mer erfarne spillere i den forstand at de får begrensede 
muligheter til å utfolde seg og progresjonen stagnerer fordi de stadig må bruke sin erfaring til å lære 
opp uerfarne spillere med et ønske om å øke rekrutteringen. Dette er et problem vi vet at andre 
klubber har slitt med i fortiden, og vi ønsker å avbøte de negative effektene så godt det lar seg gjøre. 
Landslaget fungerer som en arena hvor vi som miljø kan gi de sterke spillerne i hver klubb et insentiv 
til å opprettholde et ønske om personlig utvikling og progresjon. Det at de erfarne spillerne har noe å 
jobbe mot og ikke bare har en opplevelse av stagnasjon, ser vi som klubb at har en enorm effekt på 
deltagelse på treninger og generell spillelyst. Når disse spilleren er tilfreds ser vi også at dette gir 
klubben som helhet et enormt løft i energi, erfaring og idrettsglede. De begrensningene som settes 
på landslaget pr i dag opplever vi som klubb som destruktive for fremdriften i klubben og miljøet 
generelt. Vi ønsker derfor en tydelig endring hvor seksjonene, som kjenner sine miljøer best, selv kan 
definere kriteriene for landslagsdeltagelse, hvilken type landslag vi sender og hvorfor vi ønsker å 
sende lag til internasjonale mesterskap. 
Hjemmel: 
I dokument: LOV FOR NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. 
§ 17 FORBUNDSTINGETS OPPGAVER 
17.1. Forbundstinget skal: 
6. Behandle forslag og saker. 
 
Kommentarer fra seksjonen: 
Dagens ordning hvor forbundsstyret i NAIF er beslutningsmyndighet for opprettelse av landslag 
fungerer etter vår mening godt.  
Forslag til innstilling: Forslaget vedtas ikke 
 
Avstemning: 
5 for 
Avstår 9 
17 imot  
Forslag vedtas ikke 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
BSI Forslag nr 5 
Bergen Studentidrettslag Ultimate foreslår med dette å endre reglene rundt NM i ultimate slik at en 
klubb kan sende flere lag. 
Begrunnelse: Vi har ofte flere som vil reise til NM enn der er plass til på et lag. Vi ønsker å kunne 
sende to eller flere lag slik at flest mulig kan ha det gøyest mulig og delta på så mange turneringer pr 
år som vi kan oppnå. Tidligere år har vi latt noen spillere være hjemme, eller de har valgt å bli 



hjemme selv for ingen vil spille på et lag med 12 spillere. I fjor laget vi et nytt lag under stormkast, 
men det var ikke noen blivende løsning da alle måtte betale nytt medlemskap og påmelding 
kostnader til NM, så det ble en meget dyr turnering. 
Hjemmel: 
DSN har som oppgave å organisere turneringer, deriblant NM. 
 
Kommentarer fra seksjonen: 
Det er ikke noe i NAIFs lov som tilsier at flere lag fra samme klubb ikke kan delta i NM.  
Forslag til innstilling:  
Ultimatekomiteen tar en bestemmelse her i samsvar med seksjonen. 
  
Ingen innsigelser på innstillingen og Ultimatekomiteen overtar beslutningen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
BSI forslag nr 3 
Bergen studentidrettslag Ultimate foreslår med dette å øke antallet medlemmer i DSN. Nøyaktig 
antall kan diskuteres, men 3 eller 5 medlemmer virker på oss som aktuelle muligheter. Her er vi dog 
åpen for innspill. 
Begrunnelse: Vi har de siste årene opplevd DSN som litt vanskelig å kontakte eller nå gjennom til. Vår 
mistanke er at dette blant annet kommer av en ganske stor arbeidsmengde på få mennesker. Det er 
også blitt observert at DSN er litt begrenset demokratisk anlagt. 
Dersom en i DSN sier nei til et forslag så kan det føre til at noe blir avlyst på stedet. Vi ser gjerne at 
DSN blir mer demokratisk og lettere å forholde seg til med en tydelig prosesstruktur. Dette forslaget 
er tiltenkt å bedre arbeidsmengde og gjøre antallet medlemmer til et oddetall slik at avstemninger 
kan holdes internt uten å involvere NAIF eller andre. 
Hjemmel:I dokumentet: LOV FOR NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND.§ 23 ARBEID OG 
OPPGAVER I SEKSJONENE 23.1. Seksjonene har en seksjonsledelse på 2-5 medlemmer som har som 
oppgave å:  ...I dokument: ORGANISASJONSHÅNDBOK (2018) 
Seksjonsledelsen velges med leder og nestleder på forbundstinget Notat: sett i sammenheng leser vi 
her “med leder og nestleder” som “Inkludert leder og nestleder” og ser da ingen problemer med å 
øke antallet medlemmer av DSN. 
 
Kommentarer fra seksjonen: 
Svar: Ved å opprette komiteer vil vi få engasjert flere personer med målrettede oppgaver. Dette er 
bedre enn å øke antall medlemmer i seksjonen som også vil bety en økt kostnad i budsjettet.  
Forslag til innstilling: Forslaget vedtas ikke 
 
Der stemmes i 2 omganger, først seksjonen innstilling. 
 
7 personer for seksjonen innstilling 
Resten var imot, innstillingen falt 
 
BSI sitt forslag 
15 for 
13 blank 
1 imot 
 
BSI forslag er vedtatt 
Sak vedr. økning av medlemmer i seksjonsledelsen (fra BSI og Kr.sand) 
 
Seksjonenledelsen forslås utvidet med 1. medlem 



28 for  
3 avstå 
Ingen imot 
Seksjonen bestemmes utvides 
Forslag om å utvide med 1 person og seksjonen kan utvide med inntil 2 personer ekstra 
En avstår 
Resten er for. 

 
 
Forslag fra Kr.sand Frisbeegolfklubb 
Klubbene skal i størst mulig grad rådføres ved valg av utvalg og komiteer 
1 avstår, ingen imot, resten for. 
Krs. Sand Frisbeegolfklubb sitt forslag er vedtatt 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Forslag fra Kr.sand Frisbeegolfklubb 
Opprette eget ''fond'' for honorar til leder, nestleder og andre som gjør en ‘’dugnadsjobb’’ for DSN.   
Grunnlag:  
NAIF lov § 12.2 åpner for å honorere tillitsvalgte. I dag får man kun dekket faktiske utgifter. KFGK 
mener at et honorar utover dette kan bidra til økt interesse for vervene. Vi mener også at et honorar 
kan bidra til økt innsats og gi vervene en noe høyere ‘’status’’. Jo flere kandidater man har, jo større 
er sjansen for å få riktig kompetanse inn i vervene. Samtidig kan et fond bidra til andre personer som 
gjør en dugnadsjobb på vegne av DSN, les klubbene.  
KFGK foreslår primært at klubbene oppretter et dugnadsfond uavhengig av NAIF/DSN. Fondet 
finansieres med en innbetaling av kr. ?? pr medlem (andre forslag velkomne). Fondet skal da brukes 
til honorarer til dem fondets ledelse finner formålstjenlig etter gitte regler. Om forslaget vedtas av 
klubbene, kan KFGK sette opp forslag til drift og forskrifter.)   
Sekundært foreslår vi at seksjonsledelsen mottar et honorar fra hver enkelt klubb som fordeles likt 
blant seksjonsledelsens medlemmer.  
 
Kommentarer fra seksjonen: 
Idretten er tuftet på frivillig arbeid og det er bedre at klubbene bruker midlene innad i egen klubb.  
Ingen i forbundsstyret i NAIF, inkludert presidenten eller andre medlemmer i seksjonene mottar 
noen form for honorar. 
Forslag til innstilling:  
Forslaget vedtas ikke 
 
1 for 
1 avstår 
Resten imot 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



For Stormkast og Langevåg sine forslag henvises det til vedlagte Powerpoint fil dag 2 for utfyllende 
komplette forslag. 
 
Stormkast - NM Veka 
 
Kommentarer fra seksjonen: 
NM-veka kan være noe disksport kan jobbe mot å få til.  
Forslag til innstilling:  
Adm. ser på muligheten for fremtidig deltakelse.  
 
Vedtatt 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Stormkast - Kriterier for EM uttak (NC) 
 
Kommentarer fra seksjonen: 
Forslag til innstilling:  
Kriteriene evalueres og sendes ut til høring til alle klubber før årets NC sesong er i gang slik at 
endelige kriterier er klare før NC. Nr. 1.  
 
Avstemning: 
25 for 
1 avstår  
Ingen imot 

 
Stormkast – NM Kriterier 
 
Kommentarer fra seksjonen: 
Vi ser at kriterier for NC/NM er hensiktsmessig å la diskgolfkomiteen jobbe med.  
Forslag til innstilling:  
Diskgolfkomiteen lager forslag til innstilling for kriterier for NC/NM. 
Disse må vedtas av disksportseksjonen og NAIFs forbundsstyre. 
 
Avstemning: 
3 avstår, Resten for 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Stormkast innspill 
 
Kommentarer fra seksjonen: 
Vi ser at kriterier for NC/NM er hensiktsmessig å la diskgolfkomiteen jobbe med.  
Forslag til innstilling:  
Diskgolfkomiteen lager forslag til innstilling for kriterier for NC/NM. 
Disse må vedtas av disksportseksjonen og NAIFs forbundsstyre. 
Avstemning: 
21 for 
8 blanke 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



Redigert forslag fra Stormkast vedr. påmelding NC: 
Seksjonen ser på muligheten for å lette arbeidet med påmelding og innbetaling og utbetaling . 
 
Kommentarer fra seksjonen: 
Det er ønskelig å se på om administrasjonen skal håndtere påmeldingen til NC/NM.  
 
Forslag til innstilling:  
Dette er opp til arbeidsgiver å bestemme dette.  
 
Kommentarer fra seksjonen: 
Det er ikke ønskelig at administrasjonen skal håndtere økonomien.  
 
Forslag til innstilling:  
Dette er opp til arbeidsgiver å bestemme dette. Det er i dag ikke ressurser til dette i 
administrasjonen.  
 
3 avstår 
Resten for 
Vedtatt 
----------------------------------------------------------------------- 
Stormkast - NC – Påmelding og betaling:  
 
Alle spillere betaler ved påmelding. 
Avstemning: 
1 avstår 
Resten for 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nye regler for landslagkriterier – Trondheim  
 
Kommentarer fra seksjonen: 
Landslagskriterer kan kun endres på NAIF sine styremøter. 
Forslag til innstilling:  
Trondheim Frisbeeklubb bes utarbeide en konkret forslag til sak som seksjonen kan fremme for 
styret. 
 
Avstemning: 
1 mot 
3 blank 
Resten for 
Forslag vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Langevåg: 
Opprette pengepremier til sammenlagtvinnerne i NC  
 
Kommentarer fra seksjonen: 
Det er allerede i dag et problem for NAIF og NIF at det utbetales pengepremier i NC/NM.  
En økning i dette vil gjøre dette mer problematisk for NAIF og NIF å godta.  
 
Forslag til innstilling:  
Hvis sponsorstøtte kan bli virkeliggjort er det ønskelig at dette går tilbake til arrangørklubb som 
kan bruke dette på å utvikle sin egen klubb/aktivitet/spillere.  
 
Avstemning: 
For: 14 
Imot: 13 
Avstå: 1 
Vedtak: Opprette pengepremier til sammenlagtvinnerne i NC er ønskelig 
 
Avstemning:  
Opprette sammenlagtpremier ved hjelp av høyere påmelding:  
For: 12 
Mot: 13  
Avstå : 5 
 
Opprette sammenlagtpremier ved hjelp av sponsor  
For: 13 
Mot: 12 
Avstå: 5 
 
For å opprette pengepremier til sammenlagtvinner skal dette finansieres via sponsorer/eksterne 
midler og ikke via påmeldingsavgiften.  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Langevåg – Forslag 2: Det ønskes høyere arrangørstøtte /Forrslag 3: det ønskes mer arrangørbistand 
fra disksportkonsulent 
 
Forslag 2: 
Kommentarer fra seksjonen: 
Ikke økonomi til dette pr. dd. Da må annen aktivitet vike.  
 
Forslag til innstilling:  
Vedtas ikke 
 
Forslag 3: 
Kommentarer fra seksjonen: 
Arrangørbistand og oppfølging kan være ønskelig å se nærmere på.  
 
Forslag til innstilling:  
Dette er opp til arbeidsgiver å bestemme dette. 
 
 
 



Avstemning:  
Disse 2 settes opp mot hverandre: 
1. Høyere arrangementstøtte økt fra 5.000 til 10.000: 
2. Der ønskes mere støtte fra DSN / disksportkonsulenten:  
 
Støtte fra disksportkonsulenten vant av de 2 
Forsamlingen stemmer over om disksportskonsulenten skal bruke mere tid på NC  
Vedtatt 25 mot 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Langevåg: Ønske å opprette et eget domene for alle 5 NC 
 
Kommentarer fra seksjonen: 
Ny hjemmeside er på gang og vil fungere på en bedre måte enn i dag. 
 
Egen hjemmeside for NC ble vedtatt. 

 
Lørenskog  - NM i discgolf - Innspill angående påmeldingsprosess 
Påmeldingsprosess til NC – Delegeres til diskgolfkomiteen 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Diskgolfkomitee: 
 
Se vedlagte forslag fra Stovner. 
Dette ble vedtatt som videre fremgangsmåte for opprettelse av en diskgolfkomitee. 
 
 


