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1 Innledning
Denne klubbhåndboka inneholder den mest sentrale informasjonen om idrettslaget og hva som
gjelder internt. Den legger grunnlaget for visjon, verdier, virksomhetside, mål, rutiner og
bestemmelser utover loven, samt tilbud vi har for medlemmer. Den er utarbeidet i regi av
Hovedstyret gjennom samarbeid med gruppestyrer, og tar i stor grad utgangspunkt i
klubbhåndbokguiden til NIF.
Klubbhåndboka etterstreber god opplæring og innføring i diverse roller, deriblant styrer, komiteer,
utvalg, og trenere og instruktører. Medlemmer vil også ellers finne mye nyttig informasjon
her. Utover loven er dette det overordnede dokumentet i TSI, og her henvises det flittig til andre
nyttige minihåndbøker og dokumenter ellers som gjelder i vårt idrettslag.

2 Idrettslagets historie
Tromsøstudentenes Idrettslag ble opprettet 2. februar 1977, og hadde i løpet av det første året 100
registrerte medlemmer. Medlemmene var fordelt på undergruppene volleyball, fotball og innetrim.
Av undergruppene er det volleyball som har eksistert siden oppstarten i 1977 og frem til i dag. Selv
om Tromsøstudentenes Idrettslag bestod av tre undergrupper ved oppstarten, så eksisterte
Studentenes Undervannsklubb (SUT) før TSI ble opprettet, og ble en gruppe i TSI i 1983/84. Derfor
regnes TSI SUT som den eldste av alle undergruppene i idrettslaget. TSI har en lang og stolt tradisjon
som et viktig tilbud for studenter i Tromsø.
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3 Loven
TSI sin lov er i stor grad en kopi av NIF sin lovnorm for idrettslag. Dette er de til enhver tid gjeldende
reglene som idrettslaget må forholde seg til, og legger det juridiske grunnlaget for alt TSI foretar seg.
Idrettslaget kan gjennom årsmøtet vedta regler utover NIF sin lovnorm for idrettslag så lenge dette
ikke er i strid med lovnormen eller andre lover og vedtak gjort av overordnede organisasjonsledd.
TSI sin lov er tilgjengelig på nettsidene til idrettslaget.

4 Strategi
TSI har en strategi som omfatter visjon, virksomhetsidé, verdier og mål fordelt på fire
innsatsområder. Den til enhver tid gjeldende strategi, skal alltid være utgangspunkt for TSI sitt
utviklingsarbeid. Strategien er utarbeidet ved bruk av sentrale dokumenter i NIF og NSI, samt TSI sine
behov og sitt forbedringspotensial. Dette er et eget dokument i vårt idrettslag, og kan blant annet
finnes på våre nettsider.

4.1 Visjon
TSI sin visjon er:
Alle studenter i Tromsø skal ha en aktiv og sosial studiehverdag.
Dette er den overordnede drømmen vi baserer vår eksistens på, og vi strekker oss stadig etter den i
hverdagen og innen klubbutvikling, innen det aktivitetsbaserte og innen det organisatoriske.

4.2 Verdier
Idrettslaget vårt baserer seg på fire sentrale verdier.
Disse er:

Motiverende
−TSI er gøy! Vi skal motivere studenter til å ha en aktiv studiehverdag.

Inkluderende
−TSI er for alle! Studentidrett hos oss skal være allsidig og omfavnende.

Sosiale
−TSI bygger vennskap! Aktivitet og vennskap går hånd i hånd.

Utfordrende
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−TSI har mot til å tenke nytt! Vi er barrierebrytende og fremoverrettet.

Disse verdiene legger vi til grunn for alt vi gjør, både i det aktivitetsbaserte og det organisatoriske. De
hjelper oss å skape et godt klubbmiljø med gode holdninger.

4.3 Virksomhetsidé
Virksomhetsidéen til TSI forteller hvem vi er, og hva vi gjør. Sammen med visjon og verdier er den
rettledende for medlemmer, tillitsvalgte og trenere/instruktører.
Vår virksomhetside er:
TSI er et fleridrettslag og vi jobber for å tilby et bredt spekter av fysiske aktiviteter til alle som
ønsker å være med. Vi verdsetter det sosiale og sammen skaper vi uforglemmelige øyeblikk
gjennom idrettsglede. TSI drives av studenter, for studenter. Vi er stolte av fellesskapet vi over
tid har bygget opp og stadig fortsetter å forbedre for nåtiden og framtiden. Samhold og
engasjement er grunnmuren som holder oss sammen og gir oss mulighet til å drive med
organisert aktivitet.

4.4 Hovedmål
Hovedmålene til TSI definerer tydelig hva idrettslaget skal oppnå. Disse hovedmålene er kategorisert
ut ifra fire ulike satsingsområder og deles videre inn i konkrete delmål. Disse står oppført i TSI sin
strategi for den aktuelle perioden.

5 Organisasjon
5.1 Organisasjonskart
Dette er TSI sitt organisasjonskart som viser oppbygningen av idrettslaget og hvor de ulike organene
er plassert i forhold til hverandre.
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Hvis du ønsker å ta kontakt med noen i et styre, en komité eller et utvalg finner du
kontaktinformasjonen deres på våre nettsider: tsidrett.no

5.2 Årsmøtet
Årsmøtet er idrettslagets høyeste organ. Her gjøres valg gjennom demokratiske prosesser. Ett
medlem, én stemme – alle medlemmer som oppfyller vilkårene i § 3 (1) i loven, har stemmerett på
årsmøtet. På årsmøtet gjøres de største og viktigste valgene for det neste året, og samtlige
medlemmer oppfordres derfor til å stille på årsmøtet. Årsmøtet i TSI avholdes i slutten av mars hvert
år.
Det er ved årsmøtet alle tillitsvalgte i TSI velges. Samtlige tillitsvalgte, altså de som velges inn i
Hovedstyret, gruppestyrene, Valgkomiteen og Kontrollutvalget, starter sin styreperiode rett etter
valget på årsmøtet. Dette skjer altså ikke etter gruppene sine årlige møter. Likevel anbefales det en
overlapp mellom gammelt og nytt gruppestyre/trimgruppeansvarlige mellom årlig møte og årsmøtet.
Dette for å gi noe opplæring til det tiltenkte nye styret/ansvarlige. Opplæring vil likevel gis i ny
styreperiode i regi av Hovedstyret.
Konkrete bestemmelser om årsmøtet finnes i loven § 10.

5.3 Hovedstyret
Hovedstyret er idrettslagets høyeste organ mellom årsmøtene, og svarer dermed til årsmøtet. Styret
består av elleve personer som alle velges fra medlemsmassen i TSI.
De viktigste oppgavene Hovedstyret er pålagt å gjøre, er å følge opp regelverk og vedtak gjort av

Side 7 av 23

Tromsøstudentenes idrettslag

Klubbhåndbok

blant annet overordnede organisasjonsledd og TSI sitt årsmøte, sørge for at midler forvaltes på en
forsvarlig måte, representere idrettslaget utad, oppnevne politiattestansvarlig og
barneidrettsansvarlig, og ved behov oppnevne utvalg med mandat og instruks. Ut over dette står
Hovedstyret solidarisk juridisk ansvarlig for idrettslaget. De har dermed ansvar for at den daglige
driften går sin gang og går riktig for seg, og for at eventuell klubbutvikling går framover. Det er
Hovedstyret sin jobb å innstille kandidater til Valgkomitéen for årsmøtet.
Hovedstyret består totalt sett av leder, nestleder, åtte styremedlemmer og et varamedlem. De åtte
styremedlemmene har egne ansvarsområder hvilket er økonomiansvarlig, to kasserere,
digitaliseringsansvarlig, anleggsansvarlig, gruppeansvarlig, markedsføringsansvarlig og
arrangementsansvarlig.
Ytterligere spesifikasjoner om Hovedstyret står skrevet i loven § 11.

5.4 Valgkomitéen
Valgkomitéen velges av årsmøtet og består av fire personer hvorav en er leder, to er medlemmer og
en er varamedlem. De svarer dermed til årsmøtet, og ikke til Hovedstyret. Valgkomitéen sitt arbeid
starter rett etter årsmøtet. Oppgaven til Valgkomitéen er å innstille alle øvrige tillitsvalgte til
årsmøtet, altså tillitsverv i Hovedstyret, Kontrollutvalget og gruppestyrene. Jobben deres er derfor av
svært stor betydning for kommende styreperiode.
Hverdagen til Valgkomitéen går dermed ut på å bli kjent med ansvaret til de ulike tillitsvalgte så vel
som arbeidsoppgavene som følger, og på å bli kjent med medlemsmassen i TSI for å finne potensielle
kandidater til disse vervene for kommende styreperiode. Tillitsvalgte for gruppestyrene foreslås av
avtroppende gruppestyre til Valgkomitéen etter hver enkelt gruppe sitt årlige møte. Valgkomitéen
jobber ut ifra retningslinjer for valgkomité gitt av NIF og TSI sine vedtatte retningslinjer for
valgkomité.
Ytterligere informasjon om Valgkomitéen finnes i loven § 12 (2).

5.5 Kontrollutvalget
Kontrollutvalget velges av årsmøtet og består av tre personer hvorav to er medlemmer og en er
varamedlem. De svarer dermed til årsmøtet, og ikke til Hovedstyret.
Kontrollutvalget sin jobb er å sørge for at Hovedstyret følger lover, vedtak og ellers sentrale
retningslinjer og verdier i sitt arbeid, og at de fører en forsvarlig økonomistyring av idrettslagets
midler. Kontrollutvalget skal derfor ha innsyn i de opplysninger, redegjørelser og dokumenter de
anser som nødvendige for å gjennomføre jobben sin.
De jobber ut ifra retningslinjer for kontrollutvalg gitt av NIF og TSI sine vedtatte retningslinjer for
kontrollutvalg.
Ytterligere informasjon om Kontrollutvalget finnes i loven § 12 (1).
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5.6 Undergrupper
TSI som fleridrettslag består av en rekke ulike grupper, hvor det skilles mellom undergrupper og
trimgrupper. Hver aktivitet i TSI har en egen gruppe.
Gruppene har hvert sitt eget gruppestyre og det er i all hovedsak disse styrene som står for
planlegging og gjennomføring av aktiviteten, altså idretten, i TSI. De jobber også en del med den
organisatoriske delen av idrettslaget og samarbeider her med Hovedstyret og de andre
gruppestyrene. Gruppestyret har et ansvar for at de som deltar på treninger og aktiviteter er
betalende medlemmer av idrettslaget. Gruppestyret kan velge å finne trenere/instruktører til å
gjennomføre treninger og turer, eller gjøre denne oppgaven selv.
Styrene i undergruppestyrene velges av årsmøtet i idrettslaget, og svarer til Hovedstyret mellom
årsmøtene. Det stilles krav til minst tre personer i undergruppestyret, hvorav en er leder og en er
kasserer. En undergruppe må avholde et årlig møte hvert år innen utgangen av februar. Dette for å
behandle og forberede saker som skal tas opp på årsmøtet.
Dersom gruppen skal bytte tillitsvalgte i løpet av året, gjennomføres det et ekstraordinært årlig møte
i gruppa, og Hovedstyret orienteres på mail. Hovedstyret tar det opp som orienteringssak på
styremøte.
Ytterligere informasjon om undergruppene finnes i loven §§ 12 (3) og 13, og i minihåndbok for
gruppestyrer og trimgruppeansvarlige i TSI.

5.7 Trimgrupper
Dersom noen ønsker å ta opp en ny gruppe med en ny aktivitet i TSI må dette som hovedregel først
tas opp som trimgruppe av Hovedstyret før årsmøte eventuelt kan ta den opp som gruppe, i TSI kalt
undergruppe, på årsmøtet. I henhold til loven § 11 (4) er en trimgruppe dermed et medlemsutvalg
underlagt Hovedstyret. Trimgruppen ledes av trimgruppeansvarlige. Det stilles krav til minst to
personer som trimgruppeansvarlige. Disse må da være leder og kasserer.
Hensikten med trimgruppeordningen er å teste ut om dette har potensiale for å bli en levedyktig
undergruppe i TSI, derfor stilles det forventninger til rekruttering av medlemmer, et godt
aktivitetstilbud og engasjerte trimgruppeansvarlige.
Det kan gjøres unntak fra denne hovedregelen og vedtas av årsmøtet at en aktivitet skal tas direkte
opp som undergruppe. Det må da ha vært gjort forsøk fra søkere om å bli tatt opp som trimgruppe
først. Se loven § 11 (4) femte og sjette pkt.
Trimgrupper har ofte ikke fått tildelt ordinære midler da de gjerne ikke eksisterte ved foregående
årsmøte, og må derfor søke om ekstraordinære midler til Hovedstyret for eventuelle utgifter. Når en
trimgruppe går inn i et nytt kalenderår skal budsjett for kommende kalenderår lages og sendes til
Hovedstyret innen utgangen av februar på sammen måte som undergruppene gjør. Dersom de skal
søke om å tas opp som undergruppe ved årsmøtet skal budsjett behandles der, hvis ikke vil de
fortsette å være underlagt Hovedstyret, og følgelig skal Hovedstyret behandle budsjettet.
Trimgruppeansvarlige har et ansvar for at de som deltar på treninger og aktiviteter er betalende
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medlemmer av idrettslaget.
For å bli tatt opp som trimgruppe må det sendes inn søknad til Hovedstyret. Denne skal følge TSI sin
mal for søknad om opptak av trimgruppe. For opptak som undergruppe ved årsmøtet må det
framlegges søknad for årsmøtet. Trimgruppen må ha eksistert i TSI i minst seks måneder, ha et styre
på minst tre personer, ha et godt budsjett, et godt aktivitetstilbud og ha vist medlemsvekst.
Det er ønskelig at trimgrupper gjennomfører årlig møte og framlegger årsberetning til årsmøtet på lik
linje med undergrupper. En gruppe som har blitt lagt ned kan kun opprettes som trimgruppe i første
omgang.
Dersom gruppa skal bytte ansvarlige i løpet av året, gjennomføres det et ekstraordinært årlig møte i
gruppa hvor medlemmer velger hvem de vil foreslå. Hovedstyret orienteres på mail. Hovedstyret tar
det opp som vedtakssak på styremøte.
Ytterligere informasjon om trimgrupper kan finnes i minihåndbok for gruppestyrer og
trimgruppeansvarlige i TSI.

5.8 Studentlekene Tromsø
Studentlekene, ofte kalt flaggskipet til norsk studentidrett, er et nasjonalt arrangement eid av Norges
Studentidrettsforbund (NSI) og arrangeres to ganger i året av ulike studentidrettslag i Norge. Her
avholdes en rekke ulike idretter med diverse sosiale arrangement over tre dager, hvor deltakere fra
studentidrettslag i hele landet deltar.
TSI er en av arrangørene av dette idrettsarrangementet, hvilket da får navnet Studentlekene Tromsø.
Dette har vært arrangert av TSI annethvert år i mars, og dette er en tradisjon TSI ønsker å fortsette å
videreutvikle for å bli en stadig sterkere arrangørklubb. Studentlekene Tromsø ledes av en
arrangørkomité med videre underlagte komitéer og jobber tett med flere gruppestyrer i TSI samt
Hovedstyret og NSI, så vel som eksterne aktører. Disse vervene består ikke av tillitsvalgte personer da
de ikke velges av årsmøtet, og er dermed å regne som utvalg/komite underlagt Hovedstyret.
Ytterligere informasjon kan finnes i TSI sin arrangementshåndbok.

5.9 aktivCampus Tromsø
aktivCampus er et nasjonalt arrangement eid av Norges Studentidrettsforbund (NSI) og arrangeres
ved en rekke ulike campus i Norge av de respektive studentidrettslagene. TSI er en av arrangørene og
står da for planlegging og gjennomføring av aktivCampus Tromsø.
Arrangementet ledes av en arrangørkomité som jobber med å få så mange som mulig studenter ved
campus i fysisk lavterskelaktivitet gjennom studiehverdagen. Arrangementet består av aktivUka i
starten av hvert semester, aktivHverdag fortløpende gjennom semestrene og aktivOpplysning hvilket
er en informasjonsdel om fysisk og psykisk helse.
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Disse vervene består ikke av tillitsvalgte personer da de ikke velges av årsmøtet, og er dermed å
regne som utvalg/komite satt ned av Hovedstyret.
Ytterligere informasjon kan finnes i TSI sin arrangementshåndbok.

5.10 Utvalg oppnevnt av årsmøtet eller Hovedstyret
Både årsmøtet og Hovedstyret kan vedta å sette ned et utvalg som skal jobbe med en konkret
oppgave, da gjerne rettet mot klubbutvikling eller for å løse en spesifikk utfordring. Utvalget vil da
svare til det organ som har opprettet det, og kan dermed kun endres på eller oppløses av dette
organet. Utvalg opprettet av årsmøtet vil ledes av Hovedstyret fram til neste årsmøte, men
Hovedstyret kan da ikke vedta noe ovenfor utvalget som vil være i strid med årsmøtevedtaket. Et
eksempel på utvalg opprettet av Hovedstyret er trimgrupper i idrettslaget.
Ytterligere informasjon om dette finnes i loven §§ 10 (3) nr. 14) bokstav e) og § 11 (4) første pkt.

6 Medlemskap
6.1 Generelt om medlemskap
Medlemskap reguleres av NIF sin lov og av NIF sin lovnorm for idrettslag. TSI bruker NIF sitt
medlemssystem kalt KlubbAdmin. Samme innlogging brukes her som på Min Idrett. Disse systemene
er derfor godt integrert.
Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert
enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller
administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger,
finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og
tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.
Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til
idrettslaget eller andre organisasjonsledd i NIF. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er
medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.
En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke
inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget.
Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, manglende betalt medlemskontingent eller
eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder
kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige
kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal
medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer
ekskludering av et medlem, må det tas kontakt med idrettskretsen. Beslutning om eksklusjon ilegges
av NIFs domsutvalg.
I det følgende gis en forklaring på de ulike utgiftene fakturert via KlubbAdmin. For utdypende
forklaring av medlemssystemet, les TSI sin minihåndbok for KlubbAdmin.
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6.2 Medlemskontingent
Personer som ønsker å delta på TSI sine aktiviteter må ha meldt seg inn via vårt medlemssystem,
KlubbAdmin, og betalt medlemskontingent. Link til medlemssystemet ligger på nettsiden til TSI under
knappen «Bli medlem». Medlemmer må betale medlemskontingent via KlubbAdmin til idrettslaget
hvert kalenderår. Medlemskap koster 200 kr i året for studenter og 400 kr i året for de som ikke er
studenter. Personer under 18 år betaler også studentpris for medlemskap. Ved innmelding i TSI skal
medlemmene registreres med navn, fødselsdato, adresse, epostadresse og telefonnummer. Navn og
kontaktinformasjon til foresatte må oppgis dersom medlemmet er under 15 år.
I loven § 3 (1) står informasjon om medlemmet. For å være medlem må medlemskontingent for
inneværende år være betalt. Et medlem må også ha gjort opp for andre økonomiske forpliktelser til
idrettslaget eller organisasjonsledd i NIF. Når en person har vært betalende medlem i 30 dager har en
stemmerett på årsmøtet. En må også ha betalt medlemskontingent til TSI for å være dekket av TSI sin
forsikring.
Det gis mulighet for å delta på aktiviteter i regi av TSI over en kortere periode før en velger om en vil
bli medlem eller ikke, men den totale mengden kan ikke overstige åtte timer. Gruppestyret kan velge
å sette en lavere maksgrense.
Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av TSI må en gjøre dette selv via KlubbAdmin.
Ytterligere informasjon om medlemssystemet kan finnes i TSI sin minihåndbok for bruk av
KlubbAdmin.

6.3 Treningsavgift
De ulike gruppestyrene kan velge å kreve inn treningsavgift for medlemmer av TSI som ønsker å være
aktiv i gitt gruppe. Denne treningsavgiften vedtas av TSI sitt årsmøte som del av idrettslaget sitt
budsjett. Treningsavgift kreves inn for å få budsjettet til å gå rundt, og har ingen betydning ut over
det. Det forventes at alle medlemmer betaler de treningsavgifter de faktureres for, hvis ikke regnes
dette som utestående beløp til idrettslaget. Også treningsavgifter betales via KlubbAdmin.
Treningsavgift for de ulike gruppene i TSI er per 29.03.2022:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TSI Aikido: 0 kr for studenter, 400 kr/semester ikke-student
TSI Badminton: 100 kr/semester
TSI Basketak: 200 kr/semester
TSI Basketball: 100 kr/år
TSI Bordtennis (trimgruppe): 0 kr
TSI Dansademika: Kursavgift for det enkelte kurs
TSI Fjellgruppa: 0 kr
TSI Fotball: 600 kr/semester med seriespill, 300 kr/semester uten seriespill
TSI Futsal: 125 kr/år
TSI Håndball: 70 kr/semester
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TSI Innebandy: 300 kr i året for studenter, 500 kr i året for ikke-studenter. Halv pris
for ett semester
TSI Ishockey: 200 kr
TSI Judo: 300 kr/semester for student, 600 kr/semester for ikke-student
TSI Kajakk: 250 kr/6 mnd., 400 kr/12 mnd.
TSI Klatring: 0 kr
TSI Langrenn: 200 kr for nivå 1 (uten skirenn) i året, 500 kr for nivå 2 (med skirenn) i
året
TSI Paraidrett (trimgruppe): 100 kr/semester
TSI Plask: 150 kr/semester
TSI Seiling: 200 kr/semester
TSI Styrkeløft: 0 kr
TSI Shorin Ryu: 79 kr/måned
TSI Surf: 0 kr
TSI SURK: 0 kr student, 400 kr junior, 500 kr senior
TSI SUT: 200 kr per semester for studenter, 400 kr per semester for ikke-studenter
TSI Terrengsykkel (trimgruppe): 300 kr/semester
TSI Touch Rugby: 0 kr
TSI TULL: 0 kr
TSI Turn (trimgruppe): 250 kr/semester, 450 kr/år
TSI Ultimate: 100 kr/semester
TSI Volleyball: 175 kr/semester

6.4 Egenandel
Ved enkelte turer kan det være nødvendig å kreve inn egenandel, herunder startkontingenter og
deltakeravgifter, fra de medlemmene som blir med på turen. Dette bestemmes av gruppestyret som
arrangerer turen. Egenandeler betales inn via KlubbAdmin.

7 TSI sitt aktivitetstilbud
7.1 Om aktiviteten
Tromsøstudentenes idrettslag har aktivitet for enhver, både når det gjelder nivå og interesser. Det er
gjennom aktivitetene at idrettslagets verdier utfoldes i praksis. Videre er vi stolte av at aktiviteten
fremmer både topp, bredde og mangfold.

7.2 Grupper
TSI har 30 ulike grupper, hvorav 26 er undergrupper og 4 er trimgrupper.
Disse er:
o
o
o
o

TSI Aikido
TSI Badminton
TSI Basketak
TSI Bordtennis (trimgruppe)
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TSI Dansademika
TSI Fjellgruppa
TSI Fotball
TSI Futsal
TSI Håndball
TSI Innebandy
TSI Ishockey
TSI Judo
TSI Kajakk
TSI Klatring
TSI Langrenn
TSI Paraidrett (trimgruppe)
TSI Plask
TSI Seiling
TSI Styrkeløft
TSI Shorin Ryu
TSI Surf
TSI SURK
TSI SUT
TSI Terrengsykkel (trimgruppe)
TSI Touch Rugby
TSI TULL
TSI Turn (trimgruppe)
TSI Ultimate
TSI Volleyball

Mer informasjon om hvilken aktivitet de ulike gruppene driver med, hvor og når de trener samt hvem
som sitter i gruppestyret kan finnes på nettsiden til TSI, www.tsidrett.no.

7.3 Reise
Flere av gruppene deltar i konkurranser og seriespill rundt omkring, i hovedsak i Norge, men også i
utlandet. De aktuelle konkurransene er blant annet Studentlekene, StudentCup (SC) og Student
Norgesmesterskap (SNM), samt EM og VM for studenter.
For medlemmer som deltar på disse konkurranser kan det søkes om deltakerstøtte fra både TSI og
NSI. For nærmere informasjon om hva TSI dekker av reisekostnader, se TSI sin økonomihåndbok.
Søknad om støtte skal sendes inn og godkjennes før turen bestilles. For deg som ønsker å søke støtte
fra NSI kan en gjøre det her.
TSI er kunde hos Berg-Hansen Reisebyrå og har derfor mulighet å booke reise og opphold via dem.
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8 Til deg som er…
8.1 Medlem
TSI er et idrettslag drevet utelukkende av egne medlemmer. Medlemmer selv stiller til valg for
tillitsverv, påtar seg trener- og instruktørroller og stiller opp på dugnader. Med andre ord har vi dette
flotte idrettslaget vårt takket være medlemmer selv som står på for å opprettholde og utvikle
klubben.
Idrettslaget har verdier, visjon og virksomhetside som danner grunnlaget for hvem vi er og hva vi står
for. Dette reflekteres i alt vi gjør, både i det aktivitetsmessige, så vel som i det organisatoriske. Disse
kan finnes lenger opp i denne klubbhåndboken og på TSI sine nettsider.
TSI har et bredt aktivitetstilbud da vi ønsker å tilby noe for alle studenter i Tromsø. Vi kontaktes
jevnlig av engasjerte studenter som ønsker å opprette nye grupper for idretter klubben ikke allerede
har, og det er dette engasjementet som har ført oss dit vi er i dag.
For å være medlem av TSI og ha muligheten til å delta på treninger og andre aktiviteter må en ha
betalt medlemskontingent til idrettslaget. Dette koster 200 kr i året for studenter og 400 kr i året for
de som ikke er studenter. I tillegg kreves det inn treningsavgift for å være med på aktivitetstilbudet til
noen av gruppene. Disse summene varierer, og nøyaktig sum kan finnes lenger opp i denne
klubbhåndboken og på nettsidene våre. Medlemskap opprettes og betales inn via vårt
medlemssystem KlubbAdmin. Dette gjøres her: https://medlemskap.nif.no/28089.
Det er alltid et mål å gjøre de økonomiske barrierene så lave som mulig for de som ønsker å være
med i TSI. For å få inn alle inntektene vi trenger jobber vi en del dugnad sammen, og på den måten
har vi har mulighet til å drive med all den flotte aktiviteten vi gjør. Medlemmer må derfor stille på de
dugnadene arrangert av gruppen de er aktive i. Dette er i tillegg sosialt og skaper samhold på en
annen måte enn treninger gjør!
Medlemmer sine rettigheter og plikter reguleres av loven § 3 (1).

8.2 Foresatt
De fleste av medlemmene i TSI er studenter ved UiT, men ikke alle. Det er fullt mulig for personer
under 18 år å bli medlem i idrettslaget, men vi har ikke egne grupper for barneidrett. Dette
innebærer at medlemmer under 18 år blir med i de samme gruppene og med på de samme
aktivitetene som medlemmer over 18 år. Medlemmer under 18 år betaler 200 kr for medlemskap.
Foresatte til medlemmer under 18 år må ha kontakt med gruppestyret for den aktuelle gruppa.
Foreldre med barn under 18 år som ønsker at barnet blir medlem i TSI kan om ønskelig ta kontakt
med Hovedstyret og deretter videre med gruppestyret for god dialog og forventningsavklaring.
Kun medlemmer i klubben fylt 15 år har stemmerett ved årsmøtet, og alle må bruke stemmen sin
selv. Dette innebærer at foreldre ikke kan stemme på vegne av barnet.

Side 15 av 23

Tromsøstudentenes idrettslag

Klubbhåndbok

8.3 Trener/instruktør
For medlemmer flest er trenere og instruktører TSI sitt ansikt utad. Derfor har de et viktig ansvar
ovenfor medlemmer. Medlemmer skal føle seg sett og velkommen. Trenere og instruktører har både
et personansvar ovenfor medlemmer så vel som et praktisk ansvar ovenfor det sportslige og
aktivitetsmessige innholdet på trening, kamp, turer osv.
Ingen i idrettslaget jobber isolert fra andre, heller ikke trenere og instruktører. Personer med disse
rollene må ha god dialog og godt samarbeid med gruppestyret. Gruppestyret, som igjen samarbeider
med Hovedstyret, setter blant annet de økonomiske rammene for gruppen sin aktivitet. Dette vil da
være føringer trenere og instruktører må forholde seg til, for eksempel vedrørende om det skal stilles
lag i en serie/turnering eller ikke. Rollene som trenere og instruktører så vel som gruppestyrer er
svært viktige for medlemmer, og de vil sammen kunne få et veldig godt bilde på medlemsstallen og
behov og ønsker i gruppa. Gruppestyret vil typisk ha de overordnede oppgavene for gruppen, da
blant annet økonomi, medlemsregistrering, innkjøp av utstyr, påmelding i seriespill, rekruttering av
og dialog med trenere og instruktører. Trenere og instruktører vil på den annen side typisk ha ansvar
for planlegging og gjennomføring av aktiviteten.
Trenere og instruktører anbefales å delta på diverse trenerkurs, dommerkurs og andre sikkerhets- og
kompetansehevende kurs. Dette er noe som burde inngå i gruppen sitt budsjett og dermed
planlegges for av gruppestyret. Både Troms- og Finnmark Idrettskrets så vel som særforbund kan
kontaktes angående dette. Hovedstyret kan også være behjelpelig med muligheter som finnes på
dette.
Trenere og instruktører i TSI har muligheten til å opparbeide seg viktig kompetanse, både ved å
inneha rollen og gjøre arbeidsoppgavene som følger, så vel som ved å ta diverse kurs. Å påta seg et
slikt ansvar vil være svært lærerikt og by på mye moro og sosialt. En har også muligheten til å være
med på å gjøre et betydelig bidrag til idrettslaget og tilbudet vi gir medlemmer. Når en trer ut av
rollen vil en kunne be om attest fra gruppestyret for jobben en har gjort. Dette vil også se bra ut på
CVen!
Trenere og instruktører er, på lik linje med tillitsvalgte og medlemmer, bundet av idrettslaget sine
lover og retningslinjer. De må i den forlengelsen også etterleve verdier og virksomhetside, og bistå i
arbeidet mot å nå TSI sin visjon. Alle i TSI har en viktig rolle i å jobbe for dette sammen.

8.4 Tillitsvalgt
TSI drives av medlemmer selv. For å drive et så stort fleridrettslag som vi er trengs det mange
personer for å fylle de ulike nødvendige rollene. I tillegg til mange trenere og instruktører trengs det
mange tillitsvalgte. Tillitsvalgte er de personene som på årsmøtet i TSI har blitt valgt inn i et
tillitsverv, de har altså fått tillit fra årsmøtet. Tillitsvervene i et idrettslag er de som sitter i
Valgkomitéen, Kontrollutvalget og i et styre, i TSI sitt tilfelle innebærer dette både Hovedstyret og
gruppestyrer. Personer som sitter som trimgruppeansvarlige er ikke tillitsvalgte, da de per definisjon i
henhold til loven, er et utvalg satt ned av Hovedstyret.
Kun årsmøtet i et idrettslag har mulighet til å velge inn personer i tillitsverv. De ulike gruppene
avholder alle et eget årlig møte før årsmøtet hvert år. Årlige møter er hvor medlemmer aktive i gitt
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gruppe har mulighet til å påvirke hvilke saker gruppen sender videre til årsmøtet, deriblant hvem
gruppen ønsker skal sitte i gruppestyret det kommende året. Det som da bestemmes av det årlige
møtet er et forslag eller et ønske til årsmøtet om hvem som skal sitte i gruppestyret. Rollen som
tillitsvalgt reguleres av loven §§ 4 – 8.
Å være tillitsvalgt er ikke å være frivillig. Når en er tillitsvalgt har en sagt ja til å ta på seg et viktig
ansvar i idrettslaget, og en har blitt gitt tillit til dette. Dette innebærer oppgaver som god kontroll på
og en viss råderett over økonomien, se til at TSI sine verdier etterleves, og ivareta medlemmer som
deltar på aktiviteter i regi av TSI. Å være tillitsvalgt er variert og byr gjerne på litt nye utfordringer.
Dette gir verdifull læring og erfaring til senere i livet. En får viktig ledererfaring og samarbeid i team
for å sammen gå foran som gode eksempler og å skape noe reelt og av stor betydning. Tillitsvalgte
sammen med frivillige i TSI driver framover et av de største og viktige tilbudene til studenter ved UiT,
i tillegg til å bidra positivt til idrettstilbudet i Troms- og Finnmark Idrettskrets og i Norges
studentidrett. Dette er et stolt og spennende arbeid å være med på!

9 Klubbdrift
9.1 Årlig kalender
TSI har en rekke faste gjøremål til faste tider gjennom året. Disse står spesifisert i TSI sin årlige
kalender, som ligger på nettsiden til idrettslaget. Alle tillitsvalgte i idrettslaget må forholde seg til
denne kalenderen.

9.2 Aktivitetsplan
Undergrupper må utarbeide aktivitetsplan årlig, i løpet av september. Dette gjøres som et samarbeid
mellom gruppestyret og gruppens øvrige medlemmer.

9.3 Kurs og utdanning
Innen idretten finnes det mange muligheter for ny læring og videreutvikling gjennom kurs og
utdanning. Dette gjelder både innen lederskap og det organisatoriske så vel som innen det
aktivitetsmessige. Det oppfordres til å delta på slike kurs og utdanningstilbud, både da det vil utgjøre
en positiv forskjell for de enkeltpersonene som tar disse, så vel som bidra til å styrke kompetansen i
TSI og i idretten generelt.
Tilbudene gis av både Troms- og Finnmark Idrettskrets så vel som særforbund. Via disse kanalene gis
det også mulighet til å delta i diverse ledernettverk. De som ønsker å benytte seg av disse tilbudene
bes ta kontakt med Hovedstyret.
Eksempler på kurs og utdanningstilbud:
o Kurs for ledere og tillitsvalgte via Troms- og Finnmark Idrettskrets:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/tromsogfinnmark/arkiv/tromsidrettskrets/utdanning/kurs-for-ledere-og-tillitsvalgte/
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o

Kurs for trenere via Troms- og Finnmark Idrettskrets:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/tromsogfinnmark/arkiv/tromsidrettskrets/utdanning/kurs-for-trenere/
o Kurs for ledere og tillitsvalgte via Norges Studentidrettsforbund:
https://www.studentidrett.no/styrearbeid-i-praksis
o Kurs for trenere via Norges Studentidrettsforbund:
https://www.studentidrett.no/trenerutvikling

9.4 Dugnad
TSI er et stort idrettslag med mye aktivitet, og har følgelig store utgifter hvert år som må dekkes.
Inntektene kommer fra ulike steder, men medlemmene står for en uvurderlig del av inntekten. Dette
gjøres både via innbetaling av TSI medlemskontingent, treningsavgift til gruppen og egenandel for
spesifikke aktiviteter i gruppen, så vel som via dugnad.
De fleste gruppene har behov for dugnadsinntekt for at budsjettet skal gå rundt, og derfor er det
svært viktig at alle medlemmer i TSI stiller opp på de dugnadene som arrangeres. Ved å dele
broderlig på disse kan alle jobbe litt, samtidig som alle slipper å stille opp på mer enn andre. I tillegg
til å være en viktig inntektskilde og et viktig bidrag til fellesskapet, er dette en litt annen måte å være
sosiale innen gruppen og man blir kjent med hverandre på en litt ny måte.
Gruppestyrene har selv ansvar for å finne dugnader for egen gruppe. Dersom Hovedstyret får
henvendelser fra noen som lyser ut en dugnad, vil dette sendes ut til alle gruppestyrer hvor førstegruppe-til-mølla-prinsippet gjelder. Eksempler på aktører som gjerne kan kontaktes angående
dugnad er Samskipnaden i Tromsø og diverse arrangører av ulike arrangement i Tromsø.

9.5 Politiattester
Det kreves politiattest av alle tillitsvalgte og frivillige som skal jobbe med medlemmer under 18 år
eller medlemmer med utviklingshemming. I Hovedstyret sitter til enhver tid klubbens
politiattestansvarlig. Denne personen har i ansvar å påse at politiattest er hentet inn fra alle i
klubben som må framvise dette.

9.6 Rent TSI
TSI tar avstand fra all bruk av dopingmidler. Idrettslaget vil på ny sertifiseres som rent idrettslag via
Antidoping Norge og i den sammenheng utarbeide en ruspolicy i TSI. Denne policyen vil omfatte alle
medlemmer av TSI, og det er derfor viktig at alle medlemmer bidrar til å gjøre idrettslaget vårt til et
trygt, behagelig og rusfritt miljø.

9.7 Psykisk helse
TSI ønsker at ethvert medlem skal trives og ha det bra, både når aktiviteten gjennomføres og utenfor
idrettsarenaen. Idrettslaget vil derfor ha fokus på psykisk helse, og vil jobbe for at medlemmene har
lav terskel for å få hjelp når de trenger det. Hovedstyret kan alltid kontaktes angående dette av de
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som ønsker noen å snakke med. Det kan også henvises videre til eksterne aktører som for eksempel
Studentrådgivninga ved UiT dersom ønskelig.

9.8 Kommunikasjon
TSI bruker ulike kommunikasjonskanaler internt i idrettslaget, så vel som eksternt. På nettsidene til
TSI, www.tsidrett.no, ligger informasjon om blant annet idrettslaget sin historie og hvem TSI er,
hvilke idretter og arrangementer vi har, og hvordan melde seg inn og ut av TSI.
Medlemssystemet KlubbAdmin kan også brukes til å sende ut fellesmailer til alle medlemmer, enten
alle medlemmer i hele idrettslaget eller til medlemmer aktive i en gitt gruppe. Denne kanalen styrer
de tillitsvalgte.
Facebook og Instagram benyttes av Hovedstyret på vegne av hele idrettslaget, så vel som av
gruppestyrer på vegne av gitt gruppe. Dette for å gi informasjon til medlemmer, men også for å
markedsføre idrettslaget utad.
Kommunikasjon mellom tillitsvalgte og frivillige i idrettslaget foregår per mail og møter.

9.9 TSI bekledning
TSI sine drakter og overtrekksklær skal være svart, med hvit og oransje som
sekundærfarger. Fargekodene i logoen og på bekledningen er:
Svart:
o RGB: 19, 18, 12
o HEX: 000000
o CMYK: 60, 40, 40, 100 %

Oransje:
o RGB: 221, 133, 62
o HEX: DD853E
o CMYK: 0, 57, 82, 0 %
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Rød:
o
o
o

RGB: 199, 51, 49
HEX: C73331
CMYK: 0, 90, 81, 0 %

Hvit:
o
o
o

RGB: 255, 255, 255
HEX: FFFFFF
CMYK: 0, 0, 0, 0 %
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På venstre bryst av bekledning skal TSI-logoen være godt synlig. Logoen til Kraft Sportssenter skal
være plassert på motsatt bryst eller annen synlig plassering. Ved annen bekledning, herunder
badehetter og badedrakter, skal TSI-logoen være sentralt plassert, og være godt synlig. Logoen til
Kraft Sportssenter skal være plassert der det er naturlig, og skal være godt synlig. Ved usikkerhet på
plassering av logoer, kontaktes Hovedstyret.
Dersom gruppen deltar i konkurranser hvor disse bestemmelsene ikke lar seg gjøre å gjennomføre i
henhold til reglement fra overordnet organisasjonsledd kan det gjøres unntak. Det er bare det som
strider mot reglementet fra overordnet organisasjonsledd, som kan ses bort ifra. Det skal i så tilfelle
slås fast av Hovedstyret sammen med gruppestyret at dette ikke lar seg gjøre før annen bekledning
kan bestilles.
Macron er totalleverandør av tekstiler og utstyr til TSI. Ved tvil eller spørsmål skal alltid
kontaktperson i Macron kontaktes for bestilling av tekstiler og utstyr. Dersom de ikke kan levere det
vi har behov for, kan andre leverandører kontaktes.
TSIs retningslinjer for bekledning gjelder både for medlemmer, frivillige og tillitsvalgte når det
opptres i regi av TSI.

9.10 Økonomi
TSI sin økonomistyring beskrives i klubben sin økonomihåndbok. Hovedstyret har det overordnede
økonomiske ansvaret for idrettslaget sin økonomi, men gruppestyrer ved gruppekassereren spiller
viktige roller for smidige og sikre rutiner og økonomistyring. I Hovedstyret sitter tre av
styremedlemmene med ansvarsområdene økonomiansvarlig, hovedkasserer og andrekasserer. Disse
utgjør økonomiutvalget (ØU). TSI har ekstern regnskapsfører og revisor.
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9.11 HMS
TSI følger retningslinjene fra de ulike aktuelle særforbund, samt retningslinjer som følger av nærmere
inngåtte avtaler med hallutleiere. Gruppene må derfor sertifiseres gjennom de særskilte krav og
anbefalinger som det aktuelle særforbund krever. For nærmere informasjon om de kurs og
sertifiseringer som kreves og anbefales for hver enkelt gruppe, se pkt. 9.3 om kurs og utdanning.
Idrettslaget har ansvar for sikkerhet for medlemmer på arrangementer, på dugnader, under reiser og
under opphold i lokaler og anlegg vi benytter oss av. Tromsøstudentens idrettslag tilstreber en lav
terskel for innmelding av hendelser, situasjoner eller andre forhold som angår utøvernes helse, miljø
og sikkerhet. Dersom skade, se pkt. 9.12 om forsikringer for nærmere betingelser for å kunne søke
erstatning.
Idrettslaget skal ha et avviksskjema tilgjengelig for alle medlemmer. Alle med tilknytning til TSI kan
benytte dette skjemaet hvis man opplever brudd på idrettslagets regler, verdier eller HMS-krav. TSI
plikter da å behandle saken. Avviksskjema sendes til Hovedstyret på tsi.post@gmail.com.

9.12 Forsikringer
Medlemmer er forsikret via TSI sin forsikring ved alvorlige ulykker som fører til at medlemmet blir
minst 30% invalid som følge av ulykken. I tillegg har særforbundene vi er tilknyttet diverse
forsikringer for medlemmer. Merk at en må ha betalt medlemskontingent til TSI for å inkluderes i
disse forsikringene. Treningsavgifter må ikke forveksles med medlemskontingenten.
Tillitsvalgte og trenere/instruktører er også inkludert i denne forsikringen, gitt at medlemskontingent
er betalt på forhånd. Eiendeler TSI har av høyere verdi, er også forsikret.

9.13 Lisens
I de aller fleste idretter må deltakerne ha en lisens for å konkurrere i tilbud arrangert i regi av
særforbundet. Lisensen vil fungere som en utvidet forsikring for de som deltar i konkurransene.
Hvert gruppestyre er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige lisenser til sine medlemmer. Dette gjøres
gjennom SportsAdmin.no hvis man har funksjonen lisensansvarlig eller leder. Dette reguleres av og
betales til særforbundet det konkurreres i.

9.14 Eksterne aktører
Samarbeid mellom eksterne aktører og TSI skjer via Hovedstyret. Gruppestyrene og
trimgruppeansvarlige kommuniserer med eksterne aktører når de skal bruke midler i budsjettet sitt
(leverandører), organisere dugnad, delta i diverse konkurranser eller har konkrete spørsmål
angående idretten (særforbund) og ved daglig kommunikasjon med eventuelle hallutleiere eller
andre utleiere.
Halltid eller annen leie bookes og organiseres av Hovedstyret. Det er likevel viktig at gruppestyrene
og trimgruppeansvarlige kommuniserer godt med Hovedstyret om ønsker og behov for leie av
anlegg. Hovedstyret vil da jobbe for å oppfylle disse i den grad det er mulig. Midler til leie vedtas som
del av TSI sitt budsjett ved årsmøtet. Dialog med hallutleiere og signering av kontrakt gjøres av
Hovedstyret i etterkant. Detaljer i kontraktene vil i stor grad utarbeides i samarbeid med
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gruppestyrene/trimgruppeansvarlige. Alle i TSI som blir berørt av disse kontraktene, må forholde seg
til innholdet.
TSI disponerer fast tid i ulike haller og andre treningsrom på Kraft Sportssenter. Denne treningstiden
fordeles i all hovedsak en gang i året, før høstsemesterstart, og gjøres i regi av Hovedstyret med
involvering av gruppestyrene og trimgruppeansvarlige.
Gruppene som til vanlig avholder sin aktivitet på Kraft, må signere arrangementskontrakten mellom
TSI og Kraft en gang i året. Dette gjøres i løpet av april måned. Øvrige grupper oppfordres til å gjøre
det samme. Arrangementskontrakten definerer hva som gjelder når TSI skal avholde arrangement på
Kraft. Denne kontrakten må signeres før bookingen til arrangement kan gjøres, noe som innebærer
at dersom årsmøtet er avholdt og arrangementskontrakten enda ikke er blitt signert, må den
signeres før det eventuelle arrangementet kan holdes. Krav om inngått arrangementskontrakt gjelder
også for Hovedstyret, Studentlekene Tromsø og aktivCampus, dersom de ønsker å gjennomføre
arrangement på Kraft.

9.15 Anlegg og utstyr
TSI eier ingen anlegg selv, og leier derfor fra en rekke ulike utleiere. Disse brukes til å utøve aktivitet, i
tillegg til å oppbevare utstyr. Avtale om leie inngås mellom Hovedstyret og de ulike utleierne, mens
den praktiske bruken organiseres av gruppestyrene.

9.16 Æresmedlemskap
Personer som har gjort en særdeles stor eller langvarig innsats for TSI kan innvilges æresmedlemskap
av årsmøtet. Forslag til æresmedlemmer, med begrunnelse, må sendes inn til Hovedstyret senest to
uker før årsmøtet. Æresmedlemmer er fritatt fra å betale medlemskontingent. Personer som har blitt
gitt status som æresmedlem kan ikke fratas statusen med mindre de har gjort noe utilbørlig i strid
med NIF eller TSI sine lover eller verdigrunnlag.

9.17 Samarbeidspartnere
TSI har flere sentrale samarbeidspartnere. De har alle på ulike måter avgjørende roller for vår
aktivitet, og vi retter derfor stor takk til dem.
Mye av vår aktivitet skjer på Kraft Sportssenter. Dette er Samskipnaden i Tromsø sitt treningssenter
og er rettet inn mot studenter ved UiT. TSI og Kraft Sportssenter har alltid hatt en tett relasjon og har
således vokst fram mye takket være hverandre. Omtrent halvparten av TSI sine aktiviteter holder til
på Kraft, og utover det har vi også på det organisatoriske plan et godt samarbeid for å stadig
videreutvikle våre tilbud for studenter ved UiT.
TSI har behov for mye tekstiler og utstyr for å drive vår aktivitet. Macron er TSI sin totalleverandør av
tekstiler og utstyr. Dette betyr at TSI sine klubbklær er av klesmerket Macron. Også de har vært en
langvarig samarbeidspartner for idrettslaget vårt og har stor betydning for oss. Fra de yter vi god
service og god dialog. Å ha en totalleverandør som dette tillater TSI som et veldig stort fleridrettslag
å ikle oss felles bekledning og på den måten bygge opp om en felles identitet samt vise oss utad som
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et enhetlig idrettslag.
TSI er et idrettslag i stadig vekst og økonomien likeså. Vi har derfor regnskapsfører i BDO som jobber
tett med kassererne i Hovedstyret for forsvarlig økonomistyring av idrettslaget. Via Hovedstyret
opplever vi profesjonell hjelp fra og godt samarbeid med BDO.

9.18 Minihåndbøker og maler
o
o
o

Fullmaktsmatrise for TSI
TSI strategi 2021 - 2024
Minihåndbok for gruppestyrer og trimgruppeansvarlige i TSI

10 Endring
Hovedstyret kan gjøre endringer i denne klubbhåndboken.
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