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Årsresumé 2016/2017

När Sveriges Akademiska Idrottsförbund startade för över 100 år sedan, hade vi
fyra medlemsföreningar knutna till landets stora universitet. Syftet var att tävla
mot varandra och ingen annan förening eller lärosäte ansågs vara ”tillräckligt
akademiskt” för att få vara med. Idag, nästan 105 år senare, har vi blivit mer
inkluderande och därmed börjar vi närma oss 100-strecket i föreningsantal - en
milstolpe som vi förhoppningsvis når under 2018. Vi är nu öppna för föreningar
knutna till såväl universitet som högskolor och folkhögskolor och föreningarna i
sin tur är öppna för alla studenter oavsett utbildningsinriktning, tidigare idrottserfarenheter och kunskap. Svensk studentidrott är öppen för alla och erbjuder
alla studenter att idrotta på sin ambitionsnivå. Inom svensk idrott har Strategi
2025 tagits fram med visionen ”Idrott hela livet”. Svensk studentidrott spelar där
en viktig roll i att fånga upp och åter- men även nyrekrytera de som i officiella
sammanhang brukar omnämnas som ”unga vuxna” till idrottsrörelsen. Genom
en öppenhet för nya idrotter och träningsformer och ett fokus på hälsa, gemenskap och glädje istället för tävling och prestation öppnas dörrarna in i idrotten
för de som en gång slutat eller aldrig ens börjat. Jag skulle vilja gå så långt som
att påstå att övriga i idrottsgemenskapen har en hel del att lära av studentidrotten när det gäller just ny- och återrekrytering till idrotten, och ett öppet sinnelag
för nya spännande företeelser i samhället. Att som förening vara öppna för nya
träningsformer ger fler möjligheten att idrotta.
Ett område som förbundet i många år aktivt drivit på, är kombinationen ”elitidrott - studier”. Sverige har tidigare saknat en nationell modell för detta, vilket
inneburit att många elitidrottare varit tvungna att välja bort studier. Vi som
förbund har aktivt arbetat för att den modell som sedan något år tillbaka testas
genom Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) existerar. Pilotomgången sträcker sig till 2018 och nästa omgång, 2018-2022, håller
som bäst på att ta form. Självklart finns studentidrotten med i processen och
kommer, tillsammans med andra idrottsförbund inom RF, fortsätta att följa utvecklingen av systemet för dubbla karriärer i Sverige på nära håll. Som ordförande för förbundet är det extra roligt att vi idag har ett nära samarbete med drygt
25 andra förbund, inte minst när det gäller svenskt deltagande i Universiader
och andra internationella studentidrottstävlingar.
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Ordförande har ordet
De kommande två åren kommer två större internationella studentidrottstävlingar att arrangeras i och av Sverige; 2018 arrangeras Student-VM i Triathlon i
Kalmar tillsammans med Destination Kalmar, Svenska Triathlonförbundet och
lokala idrottsorganisationer, och 2019 arrangeras Student-EM i rodd i Jönköping
tillsammans med Destination Jönköping, Svenska roddförbundet och lokala
roddföreningar i Jönköping. Evenemangen kräver dessutom ett gott samarbete med vårt europeiska (EUSA) och internationella (FISU) förbund. Tack vare
arrangemangen får vi möjligheten att visa upp Sverige och vår studentidrott för
många internationella gäster och besökare. Det ger också förbundet möjligheten att etablera strategiska samarbeten med olika aktörer runt konkreta, avgränsade projekt.
Vid Förbundsmötet hösten 2016 beslutades om en ny strategisk plan för de
kommande åren (2016-2020). Planen togs fram tillsammans med föreningarna
och övriga intressenter inom studentidrotten. Vi har nu stakat ut vägen för hur
vi vill utveckla verksamheten de kommande fem åren och gjort de prioriteringar
som behövs för att kunna nå målen och framgång med vårt gemensamma arbete. Vi vill att Sverige och svensk studentidrott ska ha starka föreningar, fysiskt
aktiva studenter, välutbildade elitidrottare, framgångsrika samarbeten och långsiktigt god finansiering. Lägg till detta en god ekonomi i ”mycket bra balans”, så
har vi alla möjligheter att ta studentidrotten till nästa nivå. Över 100 år har gått
sedan starten med fyra akademiska idrottsföreningar från landets stora universitet.
Det är dags för Studentidrott 2.0 – en resa som vi
gör tillsammans! Nu kör vi!
Sture Espwall, ordförande
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
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Svensk studentidrotts strategiska plan 2017-2020
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Året som gått
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Årets Student-SM

Internationella prestationer under året
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Årets utmärkelser
Varje år utses årets utmärkelser som tilldelas pris vid Studentidrottsgalan.
Årets foto är ett välkomponerat och harmoniskt foto som förmedlar glädje
och sammanhållning. Det är en kreativ bild där fotografen har fångat gemenskapen och nytänkandet som studentidrotten står för. Priset för årets foto 2017 går
till Tobias Hedlöf på Högskolan Kristianstad Idrottsförening (HKIF).

Årets eldsjäl har med stort engagemang och motivation drivit många
projekt och spridit god stämning i föreningen under sin tid som ordförande. Personen har tagit på sig uppgifter utanför sitt ansvarsområde, och
har genom att söka sponsorer och skicka in ansökningar om projektbidrag
arbetat för att ständigt utveckla föreningen och dess verksamhet. Årets
eldsjäl är ett energiknippe och bollplank som drivs av att inkludera alla och
tillsammans uppnå mål och ha det roligt på vägen dit. Årets eldsjäl 2017
är Annahita Amini, ordförande i Lunds Akademiska Ryttarsällskap (LARS).

Årets förening har visat prov på kreativitet och nytänkande. Med stort mod
och engagemang har den befintliga verksamheten utökats med det först hockeylaget genom tiderna och lett till ett mycket bra sponsoravtal. Detta
finansierade både en utbildning i ledarskap och jämställdhet och arrangerandet
av en fotbollsturnering. Föreningen har dessutom initierat ett samarbete med sitt
lärosäte och byggt upp ett forskarcenter för att utveckla svensk idrott
samt arrangerat en sportgala med fokus på tjejer inom idrott och entreprenörskap. Med stor innovation och ständigt nya idéer visar årets förening att man är en
förening i tiden, redo att ta sig an nya utmaningar och möta nya målgrupper. Årets
förening 2017 är Student Association at Stockholm School of Economics.
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Förtroendevalda och personal under året
styrelsen

Sture Espwall, ordförande, Frösön
Lovisa Svensson, vice ordförande, Stockholm
Astrid Wetterström, Stockholm
christopher Svensson, Stockholm
Erik björkman, Stockholm
Erwin Apitzsch, Lund
Hillevi Eilard, Karlstad
Peter Huotila, Uppsala
Tina Nilsson, Norrköping

vAlberedning

Pia carlsson, Linköping
Elisabeth Nylander, Göteborg, from 2016-10-22
Anders Rönmark, Sundsvall, from 2016-10-22
Stellan boström, Umeå, tom 2016-10-22

revisorer och revisorssuppleAnter

Revisor: Johan Grahn, Uppsala
Lekmannarevisor: björn Fredriksson, Enköping
Revisorssuppleant: Mats Johansson, Uppsala
Lekmannarevisorssuppleant: Magnus Eklund, Uppsala

AnställdA

Johanna Olsson, generalsekreterare
cecilia Olsson, utbildningsansvarig
cecilia Västgård, tävlingsansvarig
Adam Stålberg, föreningskonsulent, from 2016-09-26
Josefin Trogen, förbundskoordinator, from 2016-10-01
Oscar blomberg, utbildnings- och utvecklingsansvarig, from 2017-05-01
Anders Manell, kommunikationsansvarig, tom 2016-07-18

övrigA förtroendevAldA

Stefan bergh, Stockholm, Hedersordförande
Johanna S:t clair Renard, Norrtälje, Internationella kommittén
Jimmy Strandh, Karlstad, Tävlingskommittén
Alexia Gustafsson, Karlstad, Föreningsutvecklingskommittén
camilla Lindquist, Linköping, Föreningsutvecklingskommittén

förbundsstyrelsen 20
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vill du veta mer?
Tack för det här verksamhetsåret! Nu blickar vi framåt mot
2017/2018 med allt vad det innebär.
Verksamhetsberättelse med detaljer och årsredovisning finns
att ladda ned på studentidrott.se. Vill du hellre ha den per
post, ta kontakt med kansliet på info@saif.se så får du den
skickad.
Glöm inte följa oss på sociala medier och ta del av allt som
händer inom svensk studentidrott. Sök på @studentidrott så
hittar du oss på både Facebok, Instagram, Twitter och youtube.
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i samarbete med
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