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Kallelse till Förbundsmöte 
Digitalt den 24 oktober 2020 
 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund välkomnar dig till 2020 års digitala förbundsmöte.  
 

Datum och tid 
Förbundsmötet startar med registrering av deltagare lördagen den 24 oktober klockan 09.30. Kl. 
10:00 börjar vi med att dra spelreglerna för själva mötet och 15minuter senare så startar 
förbundsmötet som pågår under lördag förmiddag. Innan vi tackar för dagen blir det prisutdelning 
till årets förening, årets foto, video och årets eldsjäl samt avtackning av förtroendevalda 
 

Plats 
Digitalt via Easymeet, mer information kring inloggning kommer närmare förbundsmötet. 
 

Fysisk aktivitet 
Under mötet kommer det bli några pauser (utöver de om mötet skulle ajourneras) och se de som 
ett bra tillfälle att röra på er och få igång blodcirkulationen.  
 

Rösträtt och handlingar 
Delegater på förbundsmötet skall ha fullmakt och protokollsutdrag från förenings styrelsemöte, där 
det står att du har rätt att företräda din förening. Använd bifogade fullmaktsblanketter. Med detta 
utskick bifogas förbundsmöteshandlingarna. De finns även att läsa på vår hemsida 
studentidrott.se.  
 

Årets utmärkelse 
Efter mötets avslut så kommer vinnarna av de olika kategorierna i Årets utmärkelse presenteras.  
 

Frågor 
Om du har några frågor, kontakta Maja Andersson, telefon 010-476 54 92, 
maja.andersson@saif.se.   
 
 

Varmt välkommen till det digitala Förbundsmötet! 

 

 
 
 
 
 

Lördag 22 oktober  
09.30 Registrering av förbundsmötesombud samt fullmaktsgranskning 
10.00 Spelregler 
10.15 Förbundsmötet startar  
13.30 Slut för dagen 
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Fullmakt för idrottsförenings rösträtt vid Förbundsmötet 2020 
 
Denna fullmakt visar vem/vilka personer som har idrottsföreningens rätt att föra 
föreningens talan vid Sveriges Akademiska Idrottsförbunds Förbundsmöte, 13 oktober 
2018. I röstlängden för förbundsmötet framgår hur många röster föreningen har. 
 
Fullmakten ska styrkas med protokollsutdrag från det möte där föreningens styrelse 
beslutat om vem/vilka som ska vara föreningens ombud vid Förbundsmötet. Fullmakten 
lämnas i samband med registreringen före Förbundsmötet. 
 
Utdrag ur Sveriges Akademiska Idrottsförbunds stadgar: 
 
§ 2.1 Representation, rösträtt 
Röstberättigad förening är den som senast den 30 juni jämnt år betalat årsavgift till 
förbundet. Röstberättigad förening erhåller ett mandat vardera vid förbundsmötet.  
  
Förening kan utöver sitt grundmandat erhålla tilläggsmandat. Föreningarnas 
tilläggsmandat fördelas baserat på föreningens antal individuellt anslutna medlemmar.   
  
Överstiger medlemsantalet 1000 medlemmar tilldelas föreningen ett extra mandat, 
överstiger medlemsantalet 3000 medlemmar tilldelas föreningen två extra mandat och 
överstiger medlemsantalet 7000 medlemmar tilldelas föreningen tre extra mandat.   
  
Ingen förening kan ha fler än fyra mandat på förbundsmötet.  Medlemsantalet fastställs 
enligt föreningens medlemsantal per den 30 juni. Ombud kan endast representera en 
förening och får inte vara ledamot av SAIF:s förbundsstyrelse. Ombud kan maximalt 
förfoga över två mandat.  
 
Vid Sveriges Akademiska Idrottsförbunds förbundsmöte 24 oktober 2020 kommer 
följande personer att föra vår förenings talan: 
 
Namn: ....................................................................... ............. röster 
Namn: ....................................................................... ............. röster 
Namn: ....................................................................... ............. röster 
Namn:....................................................................... ............. röster 
 
 
Ort: ...............................................................   den  ........../.............  2020 
 
 
................................................................................................... 
Idrottsförening 
 
................................................................................................... 
Underskrift av behörig firmatecknare i föreningen 
 
…………………………………………………………………............................... 
Namnförtydligande och funktion i föreningen 
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Röstlängd förbundsmöte 24 oktober 2020 
 
Röstberättigad förening är den som senast den 30 juni jämnt år betalat årsavgift 
till förbundet. Röstberättigad förening erhåller ett mandat = en röst vardera vid 
förbundsmötet.  
 
Förening kan utöver sin röst få tilläggsröster baserat på föreningens medlemsantal 
per 30 juni. Ingen förening kan ha fler än fyra mandat på förbundsmötet.  
 

o Överstiger medlemsantalet 1000 medlemmar tilldelas föreningen ett extra 
mandat 

o Överstiger medlemsantalet 3000 medlemmar tilldelas föreningen två extra 
mandat 

o Överstiger medlemsantalet 7000 medlemmar tilldelas föreningen tre extra 
mandat.  

 
Ombud kan endast representera en förening och får inte vara ledamot av SAIF:s 
förbundsstyrelse. Ombud kan maximalt förfoga över två mandat. En förening som 
har tre röster behöver alltså närvara med minst två personer för att kunna nyttja 
alla sina röster. 

 

Förening Antal röster 

AC Studenterna 1 

Akademiska Ryttarklubben i Umeå 1 

Blekinge Studentkår 1 

Bosö IF 1 

Carlberg Cavaliers AFF 1 

Chalmers Blue MCR 1 

Chalmers OL 1 

Chalmers Studentkårs IS 1 

Champs Studerandeförening 1 

Ekonomihögskolan Växjö Studentförening 1 

Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF 1 

Farmacevtiska Studentkåren 1 

Föreningen Idrottsliga Kalmar Studenter 1 

Föreningen Lithe Vilse Orientering 1 

Föreningen Studentidrott Luleå 3 

Föreningen Uppsalaekonomerna 1 

Gymnastik och Idrottshögskolans IF 1 

Gästrike-Hälsinge Nation 1 

Göteborgs ARS 1 

Göteborgs Nation i Uppsala 1 

Göteborgs SIF 1 
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Förening Antal röster 

Hallands Nations FF 1 

Halmstad Studentidrottsförening 1 

Handelshögskolans i Göteborg studentkår 1 

HKL Make Believes 1 

Högskolan Kristianstad IF 1 

Högskolans IF Skövde 1 

IBK Uppsala Teknologer 1 

IF Academ 1 

IF Trikadien 1 

IK Studenterna i Umeå 4 

Jönköping University Rowing Association 1 

Jönköpings University Sport Association 2 

Kalmar Nations IF 1 

Karlstads Universitets IF 2 

Katrinebergs IF 1 

KTH Basketball Club 1 

KTH Ishockeyförening 1 

KTH Roddförening 1 

KTH Simförening 1 

KTH Segelsällskap 0 

KTH The Royal Blue AFF 1 

Kungliga Tekniska Högskolans IF 1 

Lillsveds IF 1 

Linköping Universitets AIF HK 0 

Linköpings Akademiska Ridklubb 1 

Linköpings SIF 3 

Linköpings Studenters FF Vild 1 

Linköpings Universitet AIF IBK 1 

Linköpings Universitets AIF FK 1 

Linköpings Universitets AIF KBS 1 

Linköpings Universitets AIF SS 1 

LInköpings Universitets AIF Tennisklubb 1 

Liu Aif Padel 1 

LiU AIF Squashklubb 1 

Lomma Sports Club 0 

Lugi MF 2 

Luleå Foreign HC 1 

Lunds Akademiska Ryttarsällskap 1 

Lunds Universitets RK 1 

Löfta IF 0 

Medicinska IF Linköping 1 

Medicinska IF Uppsala 1 
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Förening Antal röster 

Mälardalens Student Sport IF 1 

Norrköpings Akademiska FF 1 

Norrköpings Akademiska FFI 1 

Norrlands Nations IF 0 

Pekings AFF 1 

Stockholm University Boat Club 1 

Stockholms Studenters IF 3 

Stockholmsuniversitet fotbollsförening 1 

Student Association at the Stockholm School of 
Economics 

1 

Studentföreningen Kemisektionen 1 

Studentkåren vid Högskolan Väst 1 

Studentlöparsällskapet Lithe Syra 1 

Teknologer Till Häst 1 

Teknologkårens IF LTH 1 

Teknologsektionen Teknisk Design 1 

Ultuna SIF 1 

Uppsala Akademiska Roddarsällskap 1 

Uppsala Extremsportförening 1 

Uppsala Fäktförening 1 

Uppsala Snake Heads AFF 1 

Uppsala studenters IF 1 

Upsala Akademiska Ridklubb 1 

WEST Varbergs IF 1 

Valla folkhögskola 1 

Veterinärhögskolans IF 1 

Västgöta Nations IF 1 

Västmanlands-Dala Nation 1 

Växjö UGIF 3 

Örebro Studentkår 1 

Örebro Universitets Black Jacks AFF 0 

Örebro Universitets IF 2 

Östersunds Studenters Idrottssällskap 1 

Östgöta Nations IF 0 

Totalt antal röster 104 
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Dagordning 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund förbundsmöte 
 
Tid: Lördag 24 oktober 2020 10:15-13:30 
Plats: Digitalt 
 

1. Mötets öppnande 
2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängden 
3. Val av ordförande för mötet jämte ersättare för denne 
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två 

personer att vara rösträknare  
5. Fråga om mötets behöriga utlysande 
6. Kandidatnominering avseende val enligt punkterna 13-15  
7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 

verksamhetsåren 2018–2019 och 2019–2020  
8. Föredragning av revisorernas berättelser för verksamhetsåren 2018–2019 

och 2019–2020  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåren 2018–2019 och 

2019–2020 
10. Behandling av förslag från föreningar eller distriktsorganisationer, som 

skriftligen skickats till förbundet senast den 1 september 2020 
a. Intern interaktion mellan föreningarna  

11. Behandling av från styrelsen eller revisorerna hänskjutna frågor 
a. Proposition kring vision och verksamhetsidé 
b. Proposition kring Strategi 2026 
c. Proposition kring justering av stadgar  

12. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåren 2020–2021 och 
2021–2022 samt budget för 2020-2022 

13. Val av ordförande samt av ledamöter för 2020–2022 
14. Val av två revisorer jämte suppleanter för 2020–2022 
15. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för 2020–2022 
16. Val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till Riksidrottsmöte  
17. Val av och förslag till representanter i internationella organisationer 
18. Överläggning om vid mötet väckta frågor 
19. Mötets avslutande 
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Styrelsen summerar året som gått 

2018 – 2019; Ett händelserikt verksamhetsår för studentidrotten i Sverige 

Sveriges Akademiska Idrottsförbund, SAIF, har ett händelserikt och spännande år bakom sig. 
Förbundet har efter många år med Uppsala som hemort under 2019 genomfört en flytt av 
kansliet till Stockholm och Idrottens Hus. Flytten föregicks av många diskussioner och tankar 
om de vinster som en lokalisering till Stockholm skulle innebära, inte minst utifrån vår 
företrädare roll samt en närhet till många av våra samarbetspartners som en lokalisering till 
Stockholm skulle ge. Här har kansliet gjort ett fantastiskt arbete och SAIF är nu en etablerad 
del av idrottsfamiljen i Idrottens Hus och de gemensamma stöd som Riksidrottsförbundet 
tillhandahåller. 

SAIF har under perioden fokuserat mycket av resurserna på att möta upp våra 98 föreningars 
olika behov av stöd, råd och ibland även handfast support. Vi har här bland annat genomfört 
olika aktiviteter som gemensamt handlat om kompetensutveckling och utbildning. Vi har 
även haft rollen som nod för olika nätverk inom studentidrotten i Sverige. Vi har under 
perioden genomfört ett extra årsmöte som till stora delar var digitaliserat med möjlighet att 
delta från olika orter i Sverige. Detta historiska årsmöte var säkert början på nya spännande 
mötesformer för framtidens studentidrott. 

SAIF har under 2018–2019 strategiskt stärkt sin roll inom området studenter – campus och 
hälsa. Vi har här förhoppningsvis lagt en grund för att studentidrotten framgent ska få en 
aktiv roll runt om på campusorterna i Sverige vad gäller fysisk aktivitet och hälsa. 

SAIF har administrerat en omfattande tävlingsverksamhet under de gångna två åren. 13 
student SM har genomförts tillsammans med ambitiösa lokala studentidrottsföreningar. Vi har 
också sett två Studentiader genomföras med stort lokalt engagemang. 

Internationellt har SAIF ansvarat för och koordinerat svensk medverkan med stora trupper vid 
Vinteruniversiaden i Krasnoyarsk och Sommaruniversiaden i Neapel. Här har samarbetet med 
andra specialidrottsförbund haft avgörande betydelse. Att Team Sweden haft betydande 
framgångar sportsligt är extra roligt, inte minst mot den bakgrunden att SAIF spelat en central 
roll i etablerandet av en nationell modell för dubbla karriärer i Sverige, där elitidrottare ges 
möjligheter till flexibla och anpassade universitets- och högskolestudier. SAIF stod även som 
arrangör av Student-VM i triathlon under perioden. Arrangemanget genomfördes i Kalmar i 
september 2018 och visade att gemensamma ansträngningar är ett vinnande koncept. 
Arrangemanget blev väldigt lyckat och samarbetet mellan ett antal intressenter som Svenska 
Triathlonförbundet och deras lokala förening, Linnéuniversitetet, Kalmar kommun och 
Destinationsbolaget fungerade väl i praktiken. Här gjorde även vår lokala 
studentidrottsförening, FIKS, en helgjuten insats! Det är alltid ansvarfullt att få förtroende att 
anordna större internationella studentidrottstävlingar. Eftermälet från vårt internationella 
förbund, FISU, var högsta betyg! 

SAIF valde under 2019 att ingå som part i en större forskningsansökan till stiftelsen MISTRA 
med fokus på hållbarhetsfrågor inom sport och friluftsliv. Den ansökan har nu beviljats och 
kommer att innebära många möjligheter för SAIF att flytta fram positionerna för en mer 
hållbar studentidrott. Den resan kommer att påbörjas under våren 2020. 

Studentidrotten är en rörelse i tiden. Vi adderar och tillför svensk idrott en viktig del av det 
svenska samhället, nämligen unga vuxna i form av studenter som kommer att utgöra 
framtiden för Sverige.  
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Förbundet 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund finns till för idrottsföreningar som är verksamma vid 
universitet, högskola eller folkhögskola. Förbundet har 98 föreningar med drygt 60 000 
medlemmar. Föreningarnas verksamhet spänner över närmare 50 olika idrotter. Sveriges 
Akademiska Idrottsförbund finns som resurs för såväl medlemsföreningar som för enskilda 
studentidrottare. Sveriges Akademiska Idrottsförbund är medlem i Riksidrottsförbundet, SISU 
Idrottsutbildarna, det europeiska studentidrottsförbundet (EUSA), det internationella 
studentidrottsförbundet (FISU), The European Network of Academic Sports Services (ENAS) 
samt Ideell Arena. 

Verksamhetsidé  
Sveriges Akademiska Idrottsförbund utvecklar, samordnar och företräder svensk studentidrott 
genom tävlingar, utbildningar och påverkansarbete nationellt och internationellt.  

Mission  
Svensk studentidrott erbjuder alla studenter att idrotta på sin ambitionsnivå.  

Vision  
Sveriges Akademiska Idrottsförbund är det självklara valet för studenter som idrottar. Sveriges 
Akademiska Idrottsförbund ska vara ett ledande idrottsförbund både nationellt och 
internationellt.  

Värderingar  
Bredd. Studentidrotten ska präglas av bredd och mångfald. Alla studenter ska kunna hitta sin 
nivå och sin aktivitet.  
Hälsa. Studentidrotten ska sprida kunskap om friskvård och verka för sunda levnadsvanor hos 
landets studenter.  
Demokrati. Studentidrotten ska präglas av demokrati och jämställdhet. Studenterna ska själva 
påverka och utforma verksamheten.  
Gemenskap. Studentidrotten ska präglas av social gemenskap och glädje.  

Verksamhetsområden  
Förbundet har under året arbetat utifrån tre fokuserade verksamhetsområden; Starka 
föreningar, Fysisk aktiva studenter och Framgångsrika samarbeten. Utöver detta har 
förbundet även arbetet med tävlingsverksamhet och internationell verksamhet. 
Kommunikationsarbetet genomsyrar samtliga verksamhetsområden och verkar för en 
kontinuerlig utveckling av svensk studentidrott. Förbundets kommunikation ska vara 
lättillgänglig, tydlig och trovärdig. 

Särskilda händelser under året 

Förbundsmöte, 13–14 oktober 2018, Jönköping 
Förbundsmötet genomfördes 13–14 oktober i Jönköping. 14 föreningar deltog och 
mötesordförande var Anna Iwarsson. Jönköping University Sports Association (JUSA) var 
medarrangör och ordnade på ett föredömligt sätt såväl måltider som fysisk aktivitet och 
kvällens galamiddag som genomfördes på SPIRA. På söndagen hölls ett antal valbara 
seminarier och helgen avslutades med en föreläsning av Malin Rapp; Välmående som ger 
resultat.  

Kansliet flyttade från Uppsala till Stockholm 1 januari 2019 
1 januari 2019 flyttade förbundets kansli från St Olofgatan 11A i Uppsala till Idrottens Hus, 
Skansbrogatan 7 i Stockholm. I Idrottens Hus sitter även Riksidrottsförbundet, SISU 
Idrottsutbildarna och drygt 30 specialidrottsförbundet. Det skapar en gynnsam miljö för 
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förbundet att verka i då både erfarenheter och utbyte enkelt kan ske med andra nationella 
förbund.  

Extra förbundsmöte, 13 maj 
För att uppnå en fulltalig styrelse och jämnare könsbalans i förbundets styrelse samt tillsätta 
en vakant plats i valberedningen genomfördes ett extra förbundsmöte den 13 maj 2019. 
Mötet genomfördes digitalt och erbjöds från 10 platser i landet. Formatet uppskattades av 
deltagarna och gav värdefulla erfarenheter inför framtida möten.  

 
Förbundsstyrelsens möte  
Under verksamhetsåret 2018–2019 genomfördes nio styrelsemöten.  
 
Specialdistriktsförbund och studentidrottsombud 
Föreningarna i Sveriges Akademiska Idrottsförbund är indelade i fem specialdistriktsförbund: 
Mellansveriges Akademiska Idrottsförbund (MSAIF)  
Norrlands Akademiska Idrottsförbund (NAF)  
Skånes Akademiska Idrottsförbund (SkAIF)  
Upplands Akademiska Idrottsförbund (UAIF)  
Västsveriges Akademiska Idrottsförbund (VAIF)  
 
Studentidrottsombud finns i följande distrikt 
Östergötland  Pia Carlsson, Campushallen 
Småland  VUGI 
Stockholm  Joar Horn, Stockholms Studenters IF 
 
Föreningar invalda 2018–2019 
Valla Folkhögskolas Idrottsförening, Linköping 

Föreningar utträde 2018–2019 
Birka Folkhögskolas Idrottsförening, Birka 
Handelshögskolans Idrottsklubb, Stockholm 
Pharmaceutiska Akademiska Idrottsföreningen, Uppsala 
Scandinavian FC Örebro, Örebro 
Sigtuna Folkhögskolas Idrotts o Fritidsförening, Sigtuna 
Umeå Universitets Ishockeyförening, Umeå 

 

Förbundet i siffror  
Antalet medlemmar (per 30 juni 2019, hämtade från IdrottOnline) 

- 98 medlemsföreningar 
- Antal medlemmar i föreningarna: 63 079 
- Män: 32 024 
- Kvinnor: 31 055 

 
Könsfördelning bland medlemmarna 

- Kvinnor: 49% 
- Män 51% 

 
Ordföranden i medlemsföreningarna: 

- 47%kvinnor 
- 53% män 
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LOK-stödet: 
- Totalt har 58 föreningar sökt LOK-stöd under 2018 till ett belopp om 

823.172kr.  
- Vissa av våra föreningar och sektioner ansöker också via andra 

specialidrottsförbund.  

 
Starka föreningar 
En stark studentidrottsförening har en tydlig idé och inriktning. Den utvecklar sin verksamhet 
och vågar prova nytt samt har rutiner för långsiktighet. En stark förening är attraktiv och 
bjuder in samt inspirerar till engagemang. Området starka föreningar syftar till att stärka 
förbundets medlemsföreningar och erbjuda ett anpassat stöd utifrån studentidrottsföreningens 
behov. 
 
Under 2018–2019 har förbundet fokuserat på: 
 
Att vara en stark resurs för föreningarna och erbjuda målinriktat stöd genom 
Att erbjuda mötesplatser för föreningarna 
Under 2018–2019 har nedanstående utbildningar arrangerats i förbundets regi 

• Tävlingsrepresentantutbildning, praktisk del, hösten 2018 
• Workshop i nudging, 29 mars, Stockholm 
• Styrelseutbildning, 30–31 mars, Stockholm 

 
Övriga nätverksträffar och mötesplatser har varit: 

• Förbundsmöte, 13–14 oktober, Jönköping 
• Chefsnätverket har träffats fyra gånger under året 
• Aktiv student-nätverket, 24 september i Stockholm samt 8–9 februari i Luleå 
• Nätverk för gruppträning, 11 februari i Stockholm samt 10–11 juni i Göteborg 
• Kommunikationsnätverket, 18 oktober samt 11 april på Arlanda 
• Extra Förbundsmöte, 13 maj, från hela landet 
• Medlem & servicenätverket, 18 mars på Arlanda samt ett antal Skypemöten 

 
Totalt deltog 25 procent av medlemsföreningarna i någon utbildning, regionala träff, 
förbundsmöte eller andra nätverk. 
 
Vi i studentidrotten – FB-grupp för medlemsföreningar 
FB-gruppen Vi i studentidrotten startades i november 2016 som grupp på Facebook för alla 
styrelseaktiva inom svensk studentidrott. Gruppen har drygt 200 medlemmar och ett antal 
diskussioner har förts i gruppen både på initiativ av förbundet och medlemsföreningarna 
själva. 
 
Att skapa goda förutsättningar för en effektiv och hållbar föreningsstruktur 
Arbetet har fokuserats på att ge nya styrelser en introduktion om svensk studentidrott och 
genom att uppmärksamma dem på den checklista för överlämningar mellan styrelser som 
tagits fram. Detta område har stor potential att utvecklas och förbättras. 
 
Att tydliggöra det stöd (LOK-stöd, IdrottOnline, Idrottslyftet med mera) som erbjuds inom 
svensk idrott 
I alla föreningskontakter framhålls vikten och värdet av att söka LOK-stöd för föreningens 
ordinarie aktiviteter samt möjligheten att utveckla verksamheten med hjälp av stöd från 
Idrottslyftet. 
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Att erbjuda utvecklingsarbete inom ramen för Idrottslyftet 
Idrottslyftet är regeringens satsning på att få fler barn och unga upp till 25 år att vara 
engagerade i den svenska idrottsrörelsen. Idrottslyftet söks i projektform och under 2018–
2019 fanns fyra ansökningstillfällen för föreningarna (1 oktober 2018, 1 februari, 1 april och 1 
juni 2019). Under året fördelades projektstöd från Idrottslyftet till ett värde av 681 660 kronor 
till 54 projekt i 27 föreningar. Föreningarna är verksamma på 14 olika orter. 
 
Idrottslyftet 
 2018 

- Period 3 beviljades 8 projekt till ett värde av 109.235kr. 
- Period 4 beviljades 27 projekt till ett värde av 275.965kr.   

 2019 
- Period 1 beviljades 16 projekt till ett värde av 129.120kr 
- Period 2 beviljades 7 projekt till ett värde av 31.117kr 

 
2. Att stärka ledarskapet inom svensk studentidrott genom  
Att erbjuda attraktiva utbildningar 
Workshop nudging, 29 mars, Stockholm 
Hur kan vi med hjälp av nudging skapa förändring såväl hos individen som för organisationen 
och för samhället i stort? Hur får vi fler att välja att röra på sig och vara mer fysiskt aktiva? 
Hur arrangerar vi valsituationer så att det blir lätt att göra rätt? Det var frågor som fick svar 
under en heldagsworkshop 29 mars. Workshopen leddes av en av Sveriges främsta föreläsare 
och experter i ämnet, Katharina Paoli. Workshopen kunde genomföras med ekonomiskt stöd 
från Framåtfonden. 8 deltagare från 5 studentidrottsföreningar deltog. 
 
Styrelseutbildning, 30–31 mars, Stockholm 
Studentidrottens styrelseutbildning blev fullbokad och hade 27 deltagare från 5 föreningar. 
Utbildningen genomfördes i samarbete med SISU Stockholm. 
 
Tävlingsrepresentantutbildning 
I februari 2018 påbörjades en tävlingsrepresentantutbildning med fokus på nationella och 
internationella studentidrottstävlingar. Under hösten 2018 genomfördes den praktiska delen 
av utbildningen som handlade om att delta vid olika evenemang för att uppleva en tävling på 
plats. Utbildningen hade 13 deltagare och avslutades med en träff i Stockholm i februari 
2019. Utbildningen fick ekonomiskt stöd från Gustav V 90-årsfond. Följande evenemang 
ingick i utbildningen: 

• FISU Forum, Krasnojarsk, Ryssland, augusti 2018 
• Student-VM Triathlon, Kalmar, Sverige, september 2018 
• Student-SM i Futsal, Göteborg, november 2018 

 
Webbutbildningar 
SISU Idrottsutbildarna har tagit fram flera webbutbildningar som passar studentidrottens 
ledare och tränare väl, Introduktionsutbildning för tränare och Introduktionsutbildning för 
föreningsledare. Förbundets föreningar har fått information om dessa via nyhetsbrev, mejl och 
sociala medier. Webbutbildningen Ren Vinnare är en annan utbildning förbundet 
rekommenderar föreningar att genomföra samt sprida till sin egen ledare och medlemmar. 
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Deltagande i andra specialidrottsförbunds utbildningar 
Diskussioner inleddes under året med Svenska Basketförbundet för att kunna erbjuda 
studentidrottens basketledare relevant utbildning. Båda förbunden ser positivt på ett 
samarbete och målet är att landa i en konkret lösning under 2019–2020.   
 
Ett nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna som lokal resurs 
I många föreningskontakter involveras den lokala SISU-konsulenten som är ansvarig för 
akademisk idrott. Ett nära samarbete mellan SISU och våra medlemsföreningar möjliggör 
utbildning och verksamhetsutveckling inom svensk studentidrott. I genomförandet av extra 
förbundsmötet i maj 2019 spelade de lokala SISU-konsulenterna en viktig roll vid mötets 
genomförande. 
 
3. Att studentidrotten bidrar till en inkluderande och jämställd idrott på alla nivåer 
genom 
Att erbjuda trygga och välkomnande miljöer 
I januari 2019 antog förbundet Riktlinjer för en trygg studentidrott. Riktlinjerna ska användas 
av förbundet men är även tänkta att fungera som en mall för medlemsföreningarnas arbete 
med att erbjuda en trygg studentidrott. 
 
Att uppnå en jämn könsbalans 
För att uppnå en jämnare könsbalans i förbundets styrelse och tillsätta en vakant plats i 
valberedningen genomfördes ett extra förbundsmöte den 13 maj 2019. Mötet genomfördes 
digitalt och erbjöds från 10 platser i landet. Formatet uppskattades av deltagarna och gav 
värdefulla erfarenheter inför framtida möten.  

Att driva satsningar för att få fler att börja träna 
Projektet en Knuff för rörelse som fått stöd från Framåtfonden under 2019 innehöll tre delar:  
- att driva nätverket Fysiskt aktiva studenter 
- att genomföra en workshop om nudging i syfte att få fler föreningar att använda denna 
metod för att få fler studenter att välja en fysiskt aktiv livsstil  
- att genom en ledarutbildning ge studentidrottens ledare bra grund att stå på som ledare. 
Fokus vid ledarutbildningen är det egna ledarskapet, att skapa trygghet i gruppen, 
rörelseförståelse och motivation för motion. 

Fysiskt aktiva studenter 
Studentidrotten erbjuder unika möjligheter för att skapa och bibehålla intresset för fysisk 
aktivitet. Studentidrottsföreningarna prioriteras på sina respektive lärosäten och anses vara 
centrala aktörer för en ökad studentvälfärd. Studentidrotten når både de som redan tränar 
men lyckas även attrahera de som lämnat idrottsrörelsen eller ännu inte hittat dit. 
Studentidrotten är det självklara valet för en fysiskt aktiv studietid och skapar livslångt 
intresse för fysisk aktivitet. Området fysiskt aktiva studenter syftar till att studenter ska ges 
möjlighet att vara fysiskt aktiva samt utveckla och behålla en sund livsstil hela livet. 
 
Under 2018–2019 har förbundet fokuserat på att studentidrotten är en viktig aktör på 
lärosätet genom: 
 
Att det finns medlemsföreningar på alla studieorter 
Kontakt har tagits med de lärosäten där vi idag saknar representation av 
studentidrottsföreningar; Högskolan Gävle, Campus Gotland och Campus Helsingborg. Fortsatt 
arbete kommer att göras med dessa lärosäten under kommande verksamhetsår.  
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Att kartlägga lärosätenas arbete för att främja fysisk aktivitet 
Under året har en arbetsgrupp inom förbundet arbetat med att ta fram en enkät som ska 
skickas ut till samtliga lärosäten för att lyfta fram hur lärosätena arbetar med att främja fysisk 
aktivitet och samarbetet med studentidrotten. Enkäten har testats av två lärosäten och 
synpunkterna från detta test har tillvaratagits och omarbetats till en enkät som kommer att 
genomföras hösten 2019. 
 
Att synliggöra forskningsresultat som rör fysisk aktivitet, hälsa och studier 
Inför International Day of University Sport 20 september publicerade förbundet en summering 
av forskning kring sambandet mellan studenters hälsa och fysisk aktivitet gjord i 
Storbritannien. Föreningarna tipsades om att uppmärksamma dagen men ingen samordning 
skedde från förbundets sida. 
 
Den 18 oktober publicerade förbundet tillsammans med företrädare för de stora 
studentidrottsföreningar en debattartikel med rubriken “Låt oss ta gemensam action för 
studenters hälsa!”. Debattartikeln grundade sig i Folkhälsomyndighetens rapport från 
september 2018 om ökad psykisk ohälsa bland unga vuxna som även slog fast att universitet 
och högskolor är en viktig arena för insatser som främjar psykisk ohälsa hos unga vuxna. 
 
Aktuell forskning och artiklar rörande fysisk aktivitet, hälsa och studier har spritts regelbundet 
i sociala medier och nyhetsbrev.  
 
Att arbeta för en dopingfri svensk studentidrott genom 
Att uppmuntra fler att genomgå e-utbildningen Ren vinnare 
Samtliga deltagare vid internationella studentmästerskap måste genomföra Ren Vinnare för 
att få delta. Under 2018–2019 genomförde 63 personer (föregående år 8 personer) denna 
utbildning. Utbildningen har marknadsförts i förbundets sociala kanaler samt i samband med 
Student-SM. 
 
Att lyfta värdet av att Vaccinera klubben 
Vaccinera klubben mot doping är ett upplägg för idrottsföreningar att göra en egen plan för 
antidoping, både förebyggande och akut. De studentidrottsföreningar som Vaccinerat klubben 
är Carlberg Cavaliers Amerikanska FF, Linköpings Studenters Idrottsförening och Växjö 
Universitets GIF. Förbundets målsättning är att samtliga föreningar som driver eget gym ska 
Vaccinera klubben.  
 
Att genomföra regelbundna dopingkontroller 
Dopingkontroller genomfördes i samband med Student-VM i triathlon i Kalmar i september 
2018. 
 
Att erbjuda en attraktiv nationell tävlingsverksamhet genom  
Att erbjuda nationella studenttävlingar i efterfrågade idrotter anpassat till olika 
ambitionsnivåer  
Följande Student-SM arrangerades under 2018–2019:  

• Futsal, 17–18 november 2018 i Göteborg 
• Amerikansk inomhusfotboll, seriespel med final 2 februari i Uppsala 
• Ishockey, seriespel med final 30 mars i Stockholm 
• Inomhusrodd, 9 mars i Sigtuna 
• Simning, 13 april i Lund 
• Ridsport, 4–6 maj i Linköping 
• Badminton (Studentiaden), 26–28 april i Linköping 
• Fotboll (Studentiaden), 26–28 april i Linköping 
• Innebandy (Studentiaden), 26–28 april i Linköping 
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• Padel (Studentiaden), 26–28 april i Linköping 
• Volleyboll (Studentiaden), 26–28 april i Linköping 
• Badminton, 26–28 april i Linköping 
• Rodd, 15 juni i Farsta 

 
Att stötta arrangörer och stärka arrangörskompetensen 
Samtliga Student-SM-arrangörer har ett uppstartsmöte med förbundets tävlingsansvariga och 
kommunikationsansvariga. Arrangören för Studentiaden 2020 genomförde ett 
överlämningsmöte med arrangörsgruppen för Studentiaden 2019 samt åkte på ett 
studiebesök till Norge för att delta vid en överlämning av Studentlekene, Norges 
motsvarighet till Studentiaden.  
 
Att uppmuntra kombinationen elitidrott och studier genom 
Att erbjuda deltagande i internationella studentidrottstävlingar genom nära samarbete med  
specialidrottsförbunden 
Under 2018–2019 har förbundet samarbetat med följande specialidrottsförbund för att 
erbjuda elitidrottande studenter mästerskapserfarenhet i samband med internationella 
studenttävlingar: 

• Student-VM Orientering – Svenska Orienteringsförbundet 
• Student-VM Triathlon – Svenska Triathlonförbundet 
• Vinteruniversiaden (Bandyförbundet, Curlingförbundet, Skidförbundet, 

Skridskoförbundet och Orienteringsförbundet)  
• EUSA Games/Student-EM (Roddförbundet och Bordtennisförbundet) 

 
Att synliggöra möjligheten att kombinera elitidrott och studier 
Information har uppdaterats på webben men i övrigt har detta område inte varit prioriterat 
under året på grund av resurser. 

 
Framgångsrika samarbeten 
Svensk studentidrott är en attraktiv samarbetspart genom att vi levererar framtidens ledare 
och inspirerar till livslång träningsglädje. Sveriges Akademiska Idrottsförbund ska driva och 
säkra studentidrottens framtida ekonomiska ställning. Studentidrottsföreningarnas ställning 
och goda förutsättningar på lärosätet är en viktig förutsättning för att studenterna kan bedriva 
frivillig och studentdriven idrott i föreningsform. Området framgångsrika samarbeten syftar till 
att svensk studentidrott har samarbeten som bidrar till utveckling av verksamheten och dess 
uppsatta mål. 
 
 
Under 2018–2019 har förbundet fokuserat på att öka synligheten och kännedomen om 
svensk studentidrott genom 
 
Att lyfta fram värdet av studentidrottens verksamhet 
I förbundets digitala kanaler har värdet av studentidrott nämnts och beskrivit ur olika 
synvinklar löpande. En variation av innehåll som rört motion och hälsa för studenters 
välmående har blandats med kommunikation kring SAIF:s tävlingar på nationell och 
internationell basis. Vid kommunikation av tävlingar har värdet av social gemenskap och 
rörelseglädje alltid nämnts för att frångå värdet av resultat och prestation. Detta med syfte att 
skapa mervärde av studentidrott och förhoppningsvis inkludera och attrahera fler att delta.  
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Att samarbeta med andra specialidrottsförbund och lärosäten 
I samband med internationella studentmästerskap samarbetar vi med berörda 
specialidrottsförbund samt informerar de lärosäten som har deltagare vid respektive 
mästerskap.  
 
Förbundet finns med som partner i ett projekt kring friluftsliv och hälsa som Mittuniversitet 
sökt hos MISTRA.  
 
Studenter vid Handelshögskolan i Stockholm gjorde ett Live project, av förbundets förmåga 
att attrahera samarbetspartners. Arbetet resulterade i en analys och gav förbundet en rad 
rekommendationer för att skapa framtida goda samarbeten.  
 
Att skapa externa samarbeten som ger ökad kraft att synas 
För kalenderåret 2019 har följande projekt beviljats stimulansbidrag via Riksidrottsförbundet:  
Idrotten Vill  

• Vision 2020: 550 000 SEK 
Etableringsstöd  

• Studentidrott skapar delaktighet: 200 000 SEK 
Internationellt utvecklingsarbete  

• Personval EUSA 2020: 90 000 SEK 
För kalenderåret 2019 har projektstöd beviljats från Framåtfonden: 

• En knuff för rörelse, 300 000 SEK 
 
Stöd från Gustav V 90-årsfond beviljades med 20 000 SEK under 2018 för att utveckla 
ledarskapet hos nya tävlingsrepresentanter.  
 
Förbundet har förlängt samarbets- och sponsoravtalet med Sportsyield Macron Sverige som 
officiell sportleverantör till förbundet. 
 
Ett treårigt samarbetsavtal har tecknats med Riksidrottsförbundet och Svenska Spel, vilket 
innebär en ökad finansiering under 2017–2019. Målet är att få fler människor i rörelse och ge 
barn den fysiska kompetens och motorik som krävs för att kunna vara aktiva inom 
idrottsrörelsen hela livet.  
 
Förbundet har utöver ovanstående samarbetsavtal även idrottsrabatterade priser genom bland 
annat SJ, Grand Travel Group, Scandic, Clarion och Sporrong.  
 
Att säkra studentidrottens framtida finansiering genom 
 
Att vara attraktiva för samarbetspartners 
Hösten 2018 bedrev kansliet ett aktivt arbete för att hitta tänkbara samarbetspartners. 
Arbetet fick tonas ner under våren 2019 framförallt på grund av personalomsättning och 
resursbrist på kansliet. Studenter vid Handelshögskolan i Stockholm gjorde ett Live project, av 
förbundets förmåga att attrahera samarbetspartners. Arbetet resulterade i en analys och gav 
förbundet en rad rekommendationer för att skapa framtida goda samarbeten.  
 
Att noggrant följa och påverka Riksidrottsförbundet utredningar kring medlemskap och 
ekonomiska stödformer 
Under verksamhetsåret 2018–2019 har Riksidrottsförbundets framtida stödsystem till 
specialidrottsförbunden utretts. Sture Espwall, förbundets ordförande, har ingått i 
referensgruppen som hanterat medlemsfrågan. Vid Riksidrottsmötet i maj 2019 fattades 
beslut om ramar och principer för framtida stöd. Det är ännu för tidigt att säga vad detta 
kommer att innebära för svensk studentidrott. 
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Kommunikation 
Grafisk profil och hemsida 
I november 2018 inleddes ett arbete för att se över Sveriges Akademiska Idrottsförbunds 
hemsida och grafiska profil. Ett behov av uppdatering och modernisering fastställdes 
informellt. Arbetsgruppen bestod av Christopher Svensson och Kristian Stålberg 
(styrelseledamöter i SAIF) tillsammans med förbundets kommunikatör, Emmie Sandberg.  

I januari 2019 gav arbetsgruppen förslag om uppdatering av ny hemsida och grafisk profil till 
SAIF:s styrelse. Styrelsen godkände arbetsgruppen att fortsätta arbetet med önskemål att 
återkomma med en grundligare förundersökning och plan för projekten till nästa styrelsemöte 
i mars 2019. I mars 2019 presenterade arbetsgruppen ett upplägg, med förslag att en 
webbyrå som drivs av studenter i Lund, Lunicore, skulle passa bra att anlita för uppdragen. 
Förslaget godkändes av styrelsen och uppdatering av hemsida och grafisk profil fastslogs 
formellt.  
 
I april 2019 startade Lunicore arbetet med att uppdatera SAIF:s grafiska profil, med stöttning 
och vägledning av Emmie och Kristian. I slutet av april presenterade arbetsgruppen två 
alternativa grafiska stilar under ett styrelsemöte i Linköping, varav rekommendationen från 
arbetsgruppen var att välja temat Splash vilket också blev utfallet. Under styrelsemötet 
godkändes även förslaget av en uppdaterad version av förbundets logga, som innebar små 
justeringar för att bli mer digitalt användarvänlig. Slutleveransen för ny grafisk profil 
levererades i mitten av maj 2019. 

I mitten av maj, tog Christopher och Emmie vidare arbetet med hemsidan tillsammans med 
Lunicore. I samband med processen rekryterades Daphne Thörn på ideell basis. Daphne 
studerade vid tillfället en kandidat i media och design på Södertörn Högskola. I juni 2019 
avslutade Lunicore sitt uppdrag efter att ha slutfört arbetet med att skapa SAIF:s nya 
hemsida. Hemsidan lanserades hösten 2019 tillsammans med den nya grafiska profilen. 
Hemsidan har bytt plattform från IdrottOnline till Wordpress.  
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Internationellt arbete 
Internationell strategi 2017 – 2021  
Syftet med den internationella strategin är att utgöra beslutsunderlag för såväl internationella 
kommittén som styrelsen. Den internationella strategin är internt arbetsmaterial för 
förtroendevalda och personal. Strategin omfattar en beskrivning av de inriktningsmål som den 
internationella verksamheten strävar efter att uppnå.  
 
Insatsområden  
Tre insatsområden:  
1.Deltagande i internationell tävlings- och konferensverksamhet 
2.Arrangerande av internationella tävlingar och konferenser 
3.Internationell representation samt agerande inom internationell studentidrottspolitik 
 

Internationell tävlings- och konferensverksamhet 

Student-VM i triathlon, 1–2 september 2018, Kalmar, Sverige  
Student-VM i triathlon genomfördes i centrala Kalmar med simning i kanalen, cykling på 
kullerstensgator på Kvarnholmen och löpning med målgång på Larmtorget. 129 deltagare från 
31 länder gjorde upp om medaljerna men framförallt präglades dagarna av gemenskap och 
fair play. Student-VM genomfördes i distanserna sprint och super sprint relay (en mixed 
stafett som kommer att genomföras på OS i Japan 2020 för första gången). Super sprint relay 
var nytt i Student-VM-sammanhang och togs väl emot. Student-VM i triathlon genomfördes 
med Destination Kalmar som huvudarrangör. Övriga medverkande organisationer var 
Linnéuniversitet, Kalmar kommun, Svenska Triathlonförbundet, FIKS (studentidrottsförening) 
samt Kalmar RC (triathlonförening).  

EUSA Conference, september 2018, Kranjska Gora, Slovenien 
Eftersom Student-EM i rodd kommer att genomföras i Jönköping i september 2019 deltog 
förbundet med fyra personer på det European University Sports Association (EUSA) konferens 
för kommande arrangörer. Svenska deltagare var Cecilia Olsson och Johanna St Clair Renard 
från SAIF samt Ante Jankovic, Destination Jönköping och Mats Almöw, Svenska 
Roddförbundet.  

ENAS Forum 
European Network University Sportservices arrangerade ENAS Forum i Nijmegen, 
Nederländerna i november 2018 och förbundet representerades av Oscar Blomberg. Temat 
för konferensen var Sustainability med fokus på milljömässig, ekonmisk och social hållbarhet.  

Vinteruniversiaden, 3–14 mars 2019, Krasnoyarsk, Ryssland  
Vinteruniversiaden 2019 arrangerades i Krasnoyarsk, Ryssland. Totalt deltog cirka 3 000 
personer från 50 olika nationer i 11 idrotter. Sverige hade en trupp på 104 deltagare varav 82 
aktiva från sju idrotter (alpint, bandy, curling, ishockey, skidorientering, skridskor/short track 
och snowboard). Dialog med samtliga sju specialidrottsförbund har genomförts. 
 

EUSA Seminar, Kranjska Gora. Slovenien  
EUSA Seminar arrangeras vartannat år, riktar sig till tjänstemän och tar upp aktuella ämnen 
och frågor i medlemsförbunden. 2019 arrangerades konferensen mellan den 11–14 april i 
Kranjska Gora, Slovenien. Det var 60 deltagare från 28 länder. Generalsekreterare deltog och 
höll en presentation om hållbarhet på nationell, regional och lokal nivå som genomsyrades av 
Agenda 2030-målen.  
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European University Championships och EUSA Games 
Student-EM arrangeras av det europeiska studentidrottsförbundet, EUSA. Jämna år arrangeras 
enskilda Student-EM och jämna år arrangeras EUSA Games som är en multidrottstävling med 
många idrotter samlade. Vid Student-EM tävlar man för sitt lärosäte. Följande EUSA 
Games/Student-EM hade svenskt deltagande under 2018–2019: 

o EUSA Games, juli 2018 
o Coimbra, Portugal  

o Student-EM 2019 
o Combat Sports i Zagreb, Kroatien 
o Beach Volleboll i Koper, Slovenien 

Årets utmärkelser 2018  
Årets utmärkelser delades ut vid Studentidrottsgalan 14 oktober i Jönköping. 

Årets förening - Linköpings Studenters IF/Campushushallen 
Årets förening har visat prov på kreativitet och nytänkande. Med stort mod och engagemang 
har de genomfört en tillgänglighetsinventering för att bli en större och mer välkomnande 
förening. De har genomfört välgörenhetsevent och erbjudit gratis träning i samband med 
International Day of Yoga. De har samarbetat med andra studentidrottsföreningar vid en 
löptävling och även hjälpt till att gett vältränade ryttare. De har även lyckats teckna ett nytt 
hyresavtal för att kunna erbjuda studentidrott i ett studentområde. 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 foto: Teamwork, Munksjön, fotograf Amanda Tholin, Jönköping University Rowing 
Association 
”Teamwork” togs en kväll i slutet av oktober 2017 under ett av våra träningstillfällen då 
Munksjön passade på att visa sig från sin bästa sida. Med en person kort hindrade det inte 
våra roddare ifrån ett träningspass och bilden visar den dedikation och samarbete som ändå 
får båten att gå framåt. De fyra studentroddarna kommer ifrån olika delar av världen men har 
tillsammans i Jönköping hittat en kärlek för sporten och visar hur rodden på Jönköping 
University kan för människor tillsammans och skapa en gemenskap bland studenter.  
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Förbundet – förtroendevalda och anställda 
Med ett ordinarie och ett extra förbundsmöte under verksamhetsåret samt en flytt av kansliet 
från Uppsala till Stockholm har det varit mer förändringar än vanligt i vår förbunds 
organisation, både i styrelsen och på kansliet.  

Förbundsstyrelsen 
 
Namn Roll Ort 

Sture Espwall Förbundsordförande Östersund 

Astrid Wetterström Vice förbundsordförande Stockholm 

Erik Björkman Vice förbundsordförande  Stockholm 

Linn Bergstrand Ledamot Göteborg 

Martina Nilsson Ledamot Norrköping 

Kristian Stålberg Ledamot Stockholm 

Christopher Svensson Ledamot Stockholm 

Emilia Löfgren Ledamot (from; 13.05.2019) Helsingborg 

Jonna Svanholm Ledamot (from; 13.05.2019) Stockholm 

   

Lovisa Svensson Vice förbundsordförande (tom; 14.10.2018) Stockholm 

Erwin Apitzsch Ledamot (tom; 14.10.2018) Lund 

Peter Huotila Ledamot (tom; 18.02.2019) Uppsala 

 
Hedersordförande  
Stefan Bergh, Stockholm  
 
Hedersledamot 
Erwin Apitzsch, Lund  
 
Föreningsutvecklingskommittén - upphörde november 2018 
Camilla Lindquist, Linköping  
Erwin Apitzsch, Lund  
Tina Nilsson, Norrköping  
Adam Stålberg, föreningskonsulent  
 
Internationella kommittén 
Johanna S:t Clair Renard, ordförande, Norrtälje  
Erik Björkman, Stockholm 
Christopher Svensson, Stockholm  
Cecilia Olsson, tf generalsekreterare tom 2018-12-31 
Johanna Olsson, generalsekreterare from 2019-01-01 
Cecilia Västgård, tävlingsansvarig tom 2019-05-20 
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Kommittén för fysisk aktivitet, hälsa och studier - upphörde november 2018 
Astrid Wetterström, Stockholm  
Erwin Apitzsch, Lund 
Helena Ekman, Göteborg  
Oscar Blomberg, utbildnings- och utvecklingsansvarig  
 
Tävlingskommittén  - upphörde november 2018 
Christopher Svensson, Stockholm  
Erik Björkman, Stockholm 
Hillevi Eilard, Karlstad  
Jimmy Strandh, Karlstad  
Cecilia Västgård, tävlingsansvarig  
 
Valberedning  
Peter Huotila, ordförande, Uppsala, from 2019-05-13 
Annahita Amini, Stockholm, from 2018-10-14 
Erwin Apitzsch, Lund, from 2018-10-14  
 
Joar Horn, ordförande, Stockholm, from 2018-10-14 tom 2019-01-27 
Pia Carlsson, ordförande, Linköping, tom 2018-10-14 
Anders Rönmark, Sundsvall, tom 2018-10-14 
Elisabet Nylander, Göteborg, tom 2018-10-14 
 

Revisorer och revisorssuppleanter  
Revisorshuset i Uppsala 
Revisor: Johan Grahn, Uppsala  
Revisorssuppleant: Mats Johansson, Uppsala 
Lekmannarevisor: Björn Fredriksson, Enköping  
Lekmannarevisorssuppleant: Magnus Eklund, Uppsala  
 
Anställda  
Johanna Olsson, generalsekreterare, föräldraledig tom 2019-01-01  
Cecilia Olsson, utbildningsansvarig, tf. generalsekreterare tom 2018-12-31 
Emmie Sandberg, förbundskoordinator och kommunikationsansvarig, from 2018-10-16 
Fredrik Ginsby, föreningskonsulent, from 2019-05-01 
 
Cecilia Västgård, tävlingsansvarig tom 2019-05-2 
Adam Stålberg, föreningskonsulent, tom 2019-03-10 
Josefin Trogen, förbundskoordinator, tom 2018-12-31 
Oscar Blomberg, utbildnings- och utvecklingsansvarig, tom 2018-12-31 
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Resultat nationella tävlingar 

 

Student-SM i Futsal, 17–18 november 2018, Göteborg 
Mixed 
1. LIU AIF FK 
2. NPH - Göteborgs Studenters IF 
3. Lachmans Leftovers - Göteborgs Studenters IF 
 
Damer 
1. LIU AIF FK 
2. AC Studenterna svart  
3. AC Studenterna röd 
 
Herrar 
1. KS Khalili - Göteborgs Studenters IF 
2. AC Studenterna 
3. Bosö Pengvins - Bosö IF 
 

Student-SM i Amerikansk inomhusfotboll, final 2 februari 2019, Uppsala 
1) Uppsala University Snake Heads 
2) KTH Royals 
3) Örebro Universitets Black Jacks 
4) Carlberg Cavaliers 
 

Student-SM i Ishockey, final 30 mars 2019, Stockholm 
1) Kungliga Tekniska Högskolans Ishockeyförening – The Royal Blue 
2) Högskolan Jönköping 
3) Lunds Tekniska Högskola – LTH Griparna 
4) Chalmers – Chalmers Blue McRangers 
 
 

Student-SM i Inomhusrodd, 9 mars 2019, Sigtuna 
Herrar 2000m 
1) Jonas Richter – Stockholms Universitet Rodd 
2) Oliver Degerstedt – Uppsala Akademiska RS 
3) Gabriel de Lisle – KTH Rodd 
 
Damer 2000m x2 
1) Lovisa Wallin, Sasha Andersson - CIS 
2) Kerstin Jeansson, Malin Asplund – Uppsala Akademiska RS 
3) Silvia Greco, Aoife Walsh – KTH Rodd 
 
Damer 2000m  
1) Sasha Andersson – CIS 
2) Silvia Greco – KTH Rodd 
3) Malin Asplund – Uppsala Akademiska RS 
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Herrar 2000m x2 
1) Jonas Richter, William Joseph McCabe – SU Rodd 
2) Valentin Bertorelli, Gabriel de Lisle – KTH Rodd 
3) Oliver Degerstedt, Silvio Meier – Uppsala Akademiska RS 
 
Mixed 2000m x4 
1) Aoife Walsh, Ulle-Linda Talts, Valentin Bertorelli, Erik Bröte – KTH Rodd 
2) Kirsten Jeansson, Malin Asplund, Oliver Degerstedt, Silvio Meier – Uppsala Akademiska RS 
3) Michael Bergman, Lovisa Wallin, Amke Nimmrich, Reent Schlegel – CIS 
 

Student-SM i Simning, 13 april 2019, Lund 
4x100m Medley Mixed 
1) Teknologkårens IF LTH – Viktor Kertesz, Jonas Holmström, Lina Rosvall, Ala Forés 
2) Linköpings Universitets AIF SS – Johannes Ålander, Anton Andersson, Louise Ranevi, Lina 
Berggren 
3) Chalmers Studentkår IS – Rebecca Håkansson, Sofie Sjöberg, Lucas Thomée, Johan 
Andersson 
 
50m Fjärilsim Herrar 
1) Mika Persson – Teknologkårens IF LTH 
2) Emil Möller – Teknologkårens IF LTH 
3) Fabian Steen – Chalmers Studentkår IS 
 
50m Fjäril Damer 
1) Alba Forés  – Teknologkårens IF LTH 
2) Nike Kruners – Chalmers Studentkår IS 
3) Louise Ranevi – Linköpings Universitets AIF SS 
 
50m Frisim Herrar 
1) Jonas Holmstörm – Teknologkårens IF LTH 
2) Fabian Steen – Chalmers Studentkår IS 
3) Mika Persson – Teknologkårens IF LTH 
 
50m Frisim Damer 
1) Rebecca Håkansson – Chalmers Studentkår IS 
2) Frida Börnfors – Teknologkårens IF LTH 
3) Alba Forés – Teknologkårens IF LTH 
 
 
100 m Medley Herrar 
1) Anton Andersson – Linköpings Universitets AIF SS 
2) Gustaf Mild – Teknologkårens IF LTH 
3) Johan Andersson – Chalmers Studentkår IS 
 
100m Medley Damer 
1) Rebecca Håkansson – Chalmers Studentkår IS 
2) Louise Ranevi – Linköpings Universitets AIF SS 
3) Lina Rosvall – Teknologkårens IF LTH 
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4x50m Medley Herrar 
1) Halmstads SIF – Pontus Palmqvit, Max Ackermann, Johan Olsson, David Schön Svensson 
2) Teknologkårens IF LTH – Emil Möller, Viktor Kertesz, Mika Persson, Jonas Holmström 
3) Linköpings Universitets AIF SS – Anton Andersson, Johannes Ålander, Hugo Ingelhammar, 
Hugo Cedervall 
 
4x50m Medley Damer 
1) Teknologkårens IF LTH – Cassandra Tran, Lina Rosvall, Alba Forés, Frida Börnfors 
2) Linköpings Universitets AIF SS – Kajsa Krämer, Louise Ranevi, Annie Myrlander, Louise 
Hjalmarsson 
3) Chalmers Studentkår IS – Rebecca Håkansson, Christina Ekstedt, Johanna Andersson, Sofie 
Sjöberg 
 
50m Bröstsim Herrar 
1) Max Ackermann – Halmstads SIF 
2) Mika Persson – Teknologkårens IF LTH 
Emil Möller – Teknologkårens IF LTH 
 
50m Bröstsim Damer 
1) Louise Ranevi – Linköpings Universitets AIF SS 
2) Rebecca Håkansson – Chalmers Studentkår IS 
3) Lina Berggren – Linköpings Universitets AIF SS 
 
100m Frisim Herrar 
1) Jonas Holmström – Teknologkårens IF LTH 
2) Hugo Cedervall – Linköpings Universitets AIF SS 
3) Anton Andersson – Linköpings Universitets AIF SS 
 
100m Frisim Damer 
1) Rebecca Håkansson – Chalmers Studentkår IS 
2) Louise Hjalmarsson – Linköpings Universitets AIF SS 
3) Linnea Almqvist – Teknologkårens IF LTH 
 
 
50m Ryggsim Herrar 
1) Pontus Palmqvist – Halmstad SIF 
2) Efrem Ghirmai – Chalmers Studentkår IS 
3) John Olsson – Halmstad SIF 
 
50m Ryggsim Damer 
1) Rebecca Håkansson – Chalmers Studentkår IS 
2) Nike Kruners – Chalmers Studentkår IS 
3) Linnea Wranå – Chalmers Studentkår IS 
 
6x50m Frisim Mixed 
1) Linköpings Universitets AIF SS – Anton Andersson, Hugo Cedervall, Johannes Ålander, 
Annie Myrlander, Louise Ranevi, Louise Hjalmarsson 
2) Chalmers Studentkårs IS – Efrem Ghirmai, Sofie Sjöberg, Nike Kruners, Rebecca 
Håkansson, Fabian Steen, Mikael Blum 
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3) Teknologkårens IF LTH – Viktor Kertesz, David Lind, Linnea Magnusson, Lisa Rigby, 
Cassandra Tran, Philip Björklund,  
 

Student-SM i Ridsport, 4–6 maj 2019, Linköping 
Individuell dressyr 
1) Ebba Asplund – SSEC 
2) Hanna Jonebrant – GARS 
3) Agnes Hansson – SSEC Individuell 
 
Individuell hoppning 
1) Agnes Hansson - SSEC 
2) Elin Fagerström - ARKUM 
3) Stina Fridlund – LARS 
 
Lag Dressyr 
1) Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap – GARS 
2) Stockholm Student Equestrian Club – SSEC 
3) Lunds akademiska Ryttarssällskap – LARS 
 
Lag Hoppning 
1) Akademiska Ryttarklubben i  Umeå – ARKUM 
2) Stockholm Student Equestrian Club – SSEC 
3) Lunds akademiska Ryttarssällskap – LARS 
 
Lag Kombinerat 
1) Stockholm Student Equestrian Club – SSEC 
2) Akademiska Ryttarklubben i  Umeå – ARKUM 
3) Lunds akademiska Ryttarssällskap – LARS 
 

Studentiaden, 26–28 april 2019, Linköping 
Badminton Damer Singel 
1) Fanny Elfving – Karlstad Universitets Idrottsförening 
2) Judith Lai Jakobsson – Teknologkårens Idrottsförening Lunds Tekniska Högskola 
 
Badminton Herrar Singel 
1) Erik Reuterhäll – Karlstad Universitets Idrottsförening 
2) Rickard Björkquist - JUSA 
3) Zack Jeppesen – Teknologkårens Idrottsförening Lunds Tekniska Högskola 
 
Badminton Herrar Dubbel 
1) Tif Badminton – Teknologkårens Idrottsförening Lunds Tekniska Högskola 
2) Henrik och Company – LSIF 
3) Dynamic Duo – Karlstad Universitets Idrottsförening 
 
Badminton Mixed Dubbel 
1) KAUIF Double Trouble – Karlstad Universitets Idrottsförening 
2) TiF Badminton – Teknologkårens Idrottsförening Lunds Tekniska Högskola 
3) JUSA – JUSA 
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Fotboll Herrar 
1) AC Studenterna  
2) LiU AIF FK 
3) JUSA Jaguars 
 
Innebandy Damer 
1) LiU AIF IBK 1 
2) JUSA Jaguars 
3) LiU AIF IBK 2 
 
Innebandy Herrar 
1) JUSA Jaguars 
2) LiU AIF IBK 2 
3) LiU AIF IBK 1 
 
Padel Herrar 
1) Takaktus - LSIF 
2) BackhandBröder - LSIF 
3) TT – LSIF 
 
Padel Mixed 
1) Chalmers Padelklubb 1 
2) Chalmers Padelklubb 2 
3) Karlstad Universitets Idrottsförening 
 
Volleyboll Mixed 
1) Gold Diggers – Teknologkårens Idrottsförening Lunds Tekniska Högskola 
2) Super Smash Bros – KAUIF 
3) JUSA Blue Jaguars 
 
Volleyboll Herrar  
1) Gold Diggers – Teknologkårens Idrottsförening Lunds Tekniska Högskola 
2) Super Smash Bros – KAUIF 
3) VUGI  

 
Student-SM i Rodd, 15 juni 2019, Farsta 
Damer 2000m 
1) Sasha Andersson - CIS 
2) Silvia Greco - KTH Rodd 
3) Malin Asplund - Uppsala Akademiska RS 
 
Herrar 2000m x2 
1) Jonas Richter, William Joseph McCabe – Stockholms Universitet Rodd 
2) Valentin Bertorelli, Gabriel de Lisle – KTH Rodd 
3) Oliver Degerstedt, Silvio Meijer – Uppsala Akademiska RS 
 
Mixed 2000 x4 
1) KTH Rodd – Aoife Walsh, Ulle-Linda Taits, Valentin Bertorelli, Erik Bröte 
2) Uppsala Akademiska RS – Kirsten Jeansson, Malin Asplund, Oliver Degerstedt, Silvio Meijer 
3) CIS – Michael Bergman, Lovisa Wallin, Amke Nimmrich, Reent Schlegel 
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Resultat internationella tävlingar 
 
Student-VM Innebandy, Lodz, Polen 26–30 juni 2018 
Damer 
1) Finland 
2) Tjeckien 
3) Sverige 
 
Herrar 
1) Tjeckien 
2) Schweiz 
3) Finland 
(Inget svenskt deltagande i herrklassen) 
 

Student-VM Orientering, Kuortane, Finland 17–21 juli 2018 
Damer Långdistans 
1)Marie Olaussen (NORGE) 
2) Johanna Öberg (SVERIGE) 
3) Paula Gross (SCHWEIZ) 
7) Elin Carlsson (SVERIGE) 
13) Andrea Svensson (SVERIGE) 
20) Linnea Golsäter (SVERIGE) 
 
Herrar Långdistans 
1) Jonas Egger (SCHWEIZ) 
2) Paul Sirum (NORGE) 
3) Håvard Haga (NORGE) 
4) Jens Ronnols (SVERIGE) 
13) Filip Ossiansson (SVERIGE) 
23) Filip Grahn (SVERIGE) 
35) Anton Johansson (SVERIGE) 
 
Damer Sprint 
1) Virag Weiler (UNGERN) 
2) Martina Ruch (SCHWEIZ) 
3) Aleksandra Hornik (POLEN) 
5) Tilda Johansson (SVERIGE) 
21) Johanna Öberg (SVERIGE) 
27) Linnea Golsäter (SVERIGE) 
 
Herrar sprint 
1) Tim Robertson (NYA ZEELAND) 
2) Trond Einar Moen Pedersli (NORGE) 
3) Henry Mcnulty (AUSTRALIEN) 
12) Anton Johansson (SVERIGE) 
23) Oskar Sandberg (SVERIGE) 
24) Ville Johansson (SVERIGE) 
31) Filip Grahn (SVERIGE) 
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Medeldistans Damer 
1)  Emma Bjessmo (SVERIGE) 
2) Marie Olaussen (NORGE) 
3) Johanna Öberg (SVERIGE) 
4) Tilda Johansson (SVERIGE) 
6) Andrea Svensson (SVERIGE) 
 
Medeldistans Herrar 
1) Aleksi Karppinen (FINLAND) 
2) Paul Sirum (NORGE) 
3) Håvard Haga (NORGE) 
4) Jens Ronnols (SVERIGE) 
7) Anton Johansson (SVERIGE) 
14) Filip Grahn (SVERIGE) 
17) Filip Ossiansson (SVERIGE) 
 
Sprintstafett Mixed 
1) SCHWEIZ 
2) POLEN 
3) FRANKRIKE 
8) SVERIGE – Linnea Golsäter, Ville Johansson, Oskar Sandberg, Emma Bjessmo 
 
Stafett Damer 
1) NORGE 
2) FINLAND 
3) SCHWEIZ 
6) SVERIGE – Tilda Johansson, Johanna Öberg, Emma Bjessmo 
 
Stafett Herrar 
1) NORGE 
2) FINLAND 
3) SCHWEIZ 
6) SVERIGE – Ville Johansson, Anton Johansson, Jens Ronnols 
9) SVERIGE – Oskar Sandberg, Filip Ossiansson, Filip Grahn 
 

Student-VM Triathlon, Kalmar, Sverige, 1–2 september 2018 
Herrar Individuell 
1) Lars Pfeifer (TYSKLAND)  
2) Gabriel Allgayer  (TYSKLAND) 
3) Nathan Guerbeur (FRANKRIKE) 
34) Axel Ek (SVERIGE) 
53) Robert Kallin (SVERIGE) 
62) Nicklas Gunnarsson (SVERIGE) 
 
Damer Individuell 
1) Jeanne Lehair (FRANKRIKE) 
2) Avery Evensson (USA) 
3) Mathilde Guatier (TYSKLAND) 
22) Emma Varga (SVERIGE) 
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37) Malin Cederberg (SVERIGE) 
49) Sofia Haag Wallberg (SVERIGE) 

 

Vinteruniversiaden, Krasnoyarsk, Ryssland, 2–12 mars 2019 
Damer Super-G 
1) Jessica Gfrerer (ÖSTERRIKE) 
2) Amelie Dupasquier (SCHWEIZ) 
3) Fanny Axelsson (SVERIGE) 
12) Agnes Dahlin (SVERIGE) 
17 Alexandra Bauer (SVERIGE) 
 
Super-G Herrar 
1) Lukas Zippert (SCHWEIZ) 
2) Tomas Klinsky (TJECKIEN) 
3) Yannick Chabloz (SCHWEIZ) 
4) Filip Steinwall (SVERIGE) 
15) Odin Hjartarsson (SVERIGE) 
33) Philip Lönnberg (SVERIGE) 
 
Kombination Damer 
1) Jessica Gfrerer (ÖSTERRIKE) 
2) Amelie Dupasquier (SCHWEIZ) 
3) Carmen Haro (FRANKRIKE) 
8) Agnes Dahlin (SVERIGE) 
DNF) Fanny Axelsson (SVERIGE) 
DNF) Alexandra Bauer (SVERIGE) 
 
Kombination Herrar 
1) Yannick Chabloz (SCHWEIZ) 
2) Anton Endzhievskiy (RYSSLAND) 
3) Nikita Alekhin (RYSSLAND) 
DNF) Odin Hjartarsson (SVERIGE) 
DNF) Filip Steinwall (SVERIGE) 
DNF) Philip Lönnberg (SVERIGE) 
 
Storslalom Damer 
1) Ekaterina Tkachenko (RYSSLAND) 
2) Denise Dingsleder (ÖSTERRIKE) 
3) Iulija Pleshkova (RYSSLAND 
12) Siri Browaldh (SVERIGE) 
21 Fanny Axelsson (SVERIGE) 
29) Nellie Pierre (SVERIGE) 
41) Alexandra Bauer (SVERIGE) 
DNS) Louise Jansson 
DNF) Agnes Dahlin 
 
Storslalom Herrar 
1) Ivan Kuznetsov (RYSSLAND) 
2) Alberto Blengini (ITALIEN) 
3) Livio Simonet (SCHWEIZ) 
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24) Fabian Nyman (SVERIGE) 
24 Jacob Persson (SVERIGE) 
DNF) Odin Hjartarsson (SVERIGE) 
DNF) Jesper Persson (SVERIGE) 
DNF) Filip Steinwall (SVERIGE) 
DNF Philip Lönnberg (SVERIGE) 
 
Team Event Parallellslalom 
1) ÖSTERRIKE 
2) RYSSLAND 
3) SVERIGE – Jacob Persson, Louise Jansson, Filip Steinwall, Agnes Dahlin 
 
Slalom Damer 
1) Ekaterina Tkachenko (RYSSLAND) 
2) Denise Dingsleder (ÖSTERRIKE) 
3) Anastasia Gornostaeva (RYSSLAND) 
9) Nellie Pierre (SVERIGE) 
15 Fanny Axelsson (SVERIGE) 
20 Louise Jansson (SVERIGE) 
24) Alexandra Bauer (SVERIGE) 
DNF) Agnes Dahlin (SVERIGE) 
DNF) Siri Browaldh (SVERIGE) 
 
Slalom Herrar 
1) Simon Efimov (RYSSLAND) 
2) Richard Leitgeb (ÖSTERRIKE) 
3) Paco Rassat (FRANKRIKE) 
9) Jesper Persson (SVERIGE) 
DNF) Jacob Persson (SVERIGE) 
DNF) Fabian Nyman (SVERIGE) 
DNF) Odin Hjartarsson (SVERIGE) 
DNF) Filip Steinwall (SVERIGE) 
 
Bandy Herrar 
1) RYSSLAND 
2) SVERIGE 
3) NORGE 
 
Bandy Damer 
1) SVERIGE 
2) RYSSLAND 
3) NORGE 
 
Curling Herrar 
1) NORGE 
2) KANDA 
3) STORBRITANNIEN 
5) SVERIGE – Fredrik Nyman, Rasmus Wranå, Axel Sjöberg, Max Bäck 
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Curling Damer 
1) SVERIGE – Isabella Wranå, Jennie Wåhlin, Almida De Val, Fanny Sjöberg 
2) SYDKOREA 
3) RYSSLAND 
 
Ishockey Herrar 
1) RYSSLAND 
2) SLOVAKIEN 
3) KANADA 
12) SVERIGE 
 
Snowboard SS Herrar 
1) Anton Mamaev (RYSSLAND) 
2) Vlad Khadarin (RYSSLAND) 
3) Axel Thelen (FINLAND) 
11) Calle Sköld (SVERIGE) 
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Styrelsen summerar året som gått  

2019-2020 –Ett minst sagt annorlunda verksamhetsår. När vi i framtiden kommer att se 
tillbaka på verksamhetsåret 2019-2020, kommer det att vara med blandade känslor.  

Allt började så bra, Sveriges Akademiska Idrottsförbund och Jönköping arrangerade ett 
student-EM i Sverige och vilket lyckat arrangemang det blev. Över 500 deltagare fick i 
början av september uppleva ett event i världsklass där vi, Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund, Jönköpings University Sport Association, Svenska roddförbundet, 
högskolan i Jönköping och destinationsbolaget i Jönköping, visade upp studentidrott när 
den är som bäst. Deltagarna, från 85 universitet och 21 europeiska länder, fick se och 
uppleva ett svenskt värdskap när det är som bäst och många av deltagarna åkte hem 
med fina minnen för livet av Sverige, Jönköping och studentidrott. Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund har här stärkt sin position inom den europiska studentidrotten, EUSA, och 
visat att vi klarade av att genomföra ett av de två största studentarrangemangen i Europa 
under 2019. Om vi fortsätter på den internationella arenan så hade Sverige ett bra 
deltagande vid Sommaruniversiaden i Neapel under juli månad. 48 studentidrottare på 
plats och där vi också fick uppleva ett svenskt guld och svenskt rekord i 1500 m frisim. 

Under 2019/2020 har vi strategiskt arbetat med att lansera en svensk kandidat till EUSA 
styrelsen, Johanna S:t Clair Renard. Sveriges Akademiska Idrottsförbund är här 
övertygade om att vi har en kandidat som kommer att tillföra den europeiska 
studentidrotten ny kompetens inom ledarskapsområdet och dessutom stå för en önskvärd 
föryngring av styrelsen! Johanna kommer att lanseras vid nästa årsmöte för EUSA. 

Från styrelsens sida har vi under verksamhetsperioden haft prioritet på att ta fram ett 
förslag på en ny strategi för studentidrotten, Strategi 2026. Vi har haft intentionen att i 
arbetsprocessen engagera brett inom studentidrotten för att i slutändan få en riktigt 
relevant och framåtsyftande strategi. Om vi lyckats här får årsmötet utvisa! Men vi vill 
från styrelsen rikta ett stort tack till alla er som bidraget med inspel, kloka tankar och bra 
idéer. Det är ju ändå så att vi tillsammans, föreningar och förbund, formar morgondagens 
studentidrott.  

Så var det detta som helt gjorde om förutsättningarna för studentidrotten under VT 2020, 
Covid-19. Plötsligt befann vi oss i en situation där i princip all undervisning vid våra 
universitet och folkhögskolor ändrades till att ges på distans. Många Campus runt om i 
landet stängdes helt enkelt ner och vi kom att få leva med restriktioner och 
rekommendationer som i slutändan försvårade eller omöjliggjorde för våra 
studentföreningar att ha den verksamhet och breda utbud, som annars kännetecknar 
studentidrotten i Sverige. Under mottot ”ställ inte in – ställ om” lyckades vi trots allt 
genomföra många beundransvärda aktiviteter och verksamheter under våren. Här har 
studentidrotten i fördel gentemot andra idrotter. Vi är ofta ”early adaptors” och nyfikna 
på att prova nytt. Det gör att studentidrotten kommer att ha fördelar när samhället 
kommer att öppna upp och återgå, åtminstone till vissa delar, till hur det var innan 
pandemin.  Det kan också sägas som en av mina studenter uttryckte det hel – ” Det här 
är början på något som kommer att bli så jävla bra”- vi får hoppas att hen har rätt! 
 
Sture Espwall 
Ordförande SAIF 
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Förbundet     
Sveriges Akademiska Idrottsförbund finns till för idrottsföreningar som är verksamma vid 
universitet, högskola eller folkhögskola. Förbundet har 97 föreningar med drygt 60 000 
medlemmar. Föreningarnas verksamhet spänner över närmare 50 olika idrotter. Sveriges 
Akademiska Idrottsförbund finns som resurs för såväl medlemsföreningar som för enskilda 
studentidrottare. Sveriges Akademiska Idrottsförbund är medlem i Riksidrottsförbundet, SISU 
Idrottsutbildarna, det europeiska studentidrottsförbundet (EUSA), det internationella 
studentidrottsförbundet (FISU), The European Network of Academic Sports Services (ENAS) 
samt Ideell Arena. 

Verksamhetsidé  
Sveriges Akademiska Idrottsförbund utvecklar, samordnar och företräder svensk studentidrott 
genom tävlingar, utbildningar och påverkansarbete nationellt och internationellt.  

Mission  
Svensk studentidrott erbjuder alla studenter att idrotta på sin ambitionsnivå.  

Vision  
Sveriges Akademiska Idrottsförbund är det självklara valet för studenter som idrottar. Sveriges 
Akademiska Idrottsförbund ska vara ett ledande idrottsförbund både nationellt och 
internationellt.  

Värderingar  
Bredd. Studentidrotten ska präglas av bredd och mångfald. Alla studenter ska kunna hitta sin 
nivå och sin aktivitet. 

Hälsa. Studentidrotten ska sprida kunskap om friskvård och verka för sunda levnadsvanor hos 
landets studenter. 

Demokrati. Studentidrotten ska präglas av demokrati och jämställdhet. Studenterna ska själva 
påverka och utforma verksamheten.  

Gemenskap. Studentidrotten ska präglas av social gemenskap och glädje.  

Verksamhetsområden  
Förbundet har under året arbetat utifrån tre fokuserade verksamhetsområden; Starka 
föreningar, Fysisk aktiva studenter och Framgångsrika samarbeten. Utöver detta har förbundet 
även arbetet med tävlingsverksamhet och internationell verksamhet. Kommunikationsarbetet 
genomsyrar samtliga verksamhetsområden och verkar för en kontinuerlig utveckling av svensk 
studentidrott. Förbundets kommunikation ska vara lättillgänglig, tydlig och trovärdig. 

Särskilda händelser under året  

Covid-19 
Den internationella pandemin kom först att påverka oss i slutet av verksamhetsåret men den 
gjorde så pass stora avtryck att den ändå bör nämnas. I stort sett alla fysiska möten ställdes in, 
och i och med det utbildningar, tävlingar, nätverk etc. Vår roll blev att sprida information till 
föreningar och genomföra digitala utbyten. Fokus i dessa utbyten blev framförallt att sprida 
generell information och ge möjlighet till erfarenhetsutbyten. Utbyten som kunde ge inspiration 
till det som blev mantrat, ställ inte in, ställ om.  
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Strategi 2026  
Mycket energi har under året lagts på utvecklingen av ett förslag till remiss mellan 2020-2026. 
I det arbetet har föreningsdialoger varit extra viktigt och något vi lagt mycket kraft på. Under 
hösten 2019 så genomfördes både egna föreningsdialoger och även dialoger med hjälp av SISU 
idrottsutbildarna regionalt. Tanken var att få en skarpare bild över våra föreningar genom att 
göra en kartläggning med SWOT som redskap. Under det fortsatta året har den informationen 
processats, och det har varit föreningsdialoger på Studentidrottsforum, via två olika 
remissomgångar samt löpande via direktkommunikation med olika föreningar. Till förbundets 
hjälp så har vi haft Anna Iwarsson, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, som har lett processen för 
styrelsen i förbundets räkning.  
 

Rodd-EM 
Ett få möjligheten att genomföra internationella arrangemang är stort, att dessutom få ett så 
lyckat arrangemang är ännu bättre. I sig ett bra sportsligt genomförande men även fina 
organisatoriska vinster för studentidrotten är ännu bättre, fler roddföreningar, bra samarbete 
med destinationsbolaget och lärosätet är några ingredienser som även beskrivs mer om senare 
i dokumentet.  

 
Förbundsstyrelsens möte  
Under verksamhetsåret 2019–2020 genomfördes åtta styrelsemöten.   
 
Specialdistriktsförbund och studentidrottsombud    
Föreningarna i Sveriges Akademiska Idrottsförbund är indelade i fem specialdistriktsförbund: 
Mellansveriges Akademiska Idrottsförbund (MSAIF)  
Norrlands Akademiska Idrottsförbund (NAF)  
Skånes Akademiska Idrottsförbund (SkAIF)  
Upplands Akademiska Idrottsförbund (UAIF)  
Västsveriges Akademiska Idrottsförbund (VAIF)   
 
Studentidrottsombud finns i följande distrikt    
Östergötland  Linköpings Studenters Idrottsförening genom Pia Carlsson 
Småland  VUGI 
Stockholm  Stockholms Studenters Idrottsförening genom Joar Horn 
 
Föreningar invalda 2019/2020      
Kungliga Tekniska Högskolans Simförening 
Blekinge Studentkår 
Medicinska idrottsföreningen i Linköping 
Studentföreningen Kemisektionen 

Föreningar utträde 2019/2020    
Akademiska Ridklubben (ARK) 
Medicinsk Idrottsförening Örebro 
Önnestads Folkhögskolas skol-if 
Upplands nations idrottsförening 
Odontologiska Föreningen 
 
  

https://organisation.idrottonline.se/Organisation/Detail?+ETEzNzEzODgsNDgsNjQsMTI4xH6ythZa-dDYC_W2b5EHIIUsr7zklu_qgNpuZakgctRoB8_lnxNffxMpN_MQfdxvjsQUh2BVBn1ztvDtZ7OpkOVRj3cikcdqXEfUGbW4o-oAox3mZRI9kyz3vyPi3c-idS1NLih1zgc9vDoC0H5HNZtp6xXK5DVK3yG-AdkeQaQbzmHbp_FnEN7o-4J_NVDqggJJK2HbUgxhMzM4CUeRcTamz32DI1v0oPEAT4hwcr1yLrTFVLzRBz03ii6V6SW_ylOHZxNgooEe6KgL5pT_Ewj64A8kjXhIDFaHv1cado6GqfP4nGg6CKzBt_NIYowD0=+
https://organisation.idrottonline.se/Organisation/Detail?+ETU3OTMwOTksNDgsNjQsMTI4xH6ythZa-dDYC_W2b5EHIIUsr7zklu_qgNpuZakgctRoB8_lnxNffxMpN_MQfdxv6N2fzBqVlJMe3ULMRlHpXYpHdtL30ANaXxZyeNGca_aS-1Jjl9CMqZBLEaVFeFO99KA-i0p4THedkS-dfduCAxXXGfTv71LE6GXeM-xD3B_LILWlYy538xjEkxQmWQ5m2LUzq8BS6OQuBbtZ_YkrdzXAZ9Z9qCAvv4UAIhu6274zbCtjKANNhiIQrVt4F53NKkiKwwFnvEiDiHH1TPTntp5ffyqUiAYH_ZNlLJ9J61qbzlxMZtIk9e7p1R1KDcWo0=+
https://organisation.idrottonline.se/Organisation/Detail?+ETU3OTMwOTksNDgsNjQsMTI4xH6ythZa-dDYC_W2b5EHIIUsr7zklu_qgNpuZakgctRoB8_lnxNffxMpN_MQfdxv6N2fzBqVlJMe3ULMRlHpXYpHdtL30ANaXxZyeNGca_aS-1Jjl9CMqZBLEaVFeFO99KA-i0p4THedkS-dfduCAxXXGfTv71LE6GXeM-xD3B_LILWlYy538xjEkxQmWQ5m2LUzq8BS6OQuBbtZ_YkrdzXAZ9Z9qCAvv4UAIhu6274zbCtjKANNhiIQrVt4F53NKkiKwwFnvEiDiHH1TPTntp5ffyqUiAYH_ZNlLJ9J61qbzlxMZtIk9e7p1R1KDcWo0=+
https://organisation.idrottonline.se/Organisation/Detail?+EDcxNTQxMSw0OCw2NCwxMjjEfrK2Flr50NgL9bZvkQcghSyvvOSW7-qA2m5lqSBy1GgHz-WfE19_Eyk38xB93G-7bZYpL6RM-xWAY9m1KNoGe6wsO3gqbQygCvmJmobG0DoR8UeIlg7vGvLaSuUj8UmNgzViTk793A3bUAMKtbSAM6c49Nx84sLfH5hFrVd4ArWTDVYYkb6fCZymS1tQT-szQNaZL2mtjMVo79CzI7p_pS7yr1tgzWcQUvXvOXPrdDEhzg9iiDS_567EC9z427N1KLNzj9z4IUbo8o8C-x8_b9Vr92Bh3s8mA2emwTqvyBSHKpR7s9RxVaRj6RubaqE1=+
https://organisation.idrottonline.se/Organisation/Detail?+EDcxNTQxMSw0OCw2NCwxMjjEfrK2Flr50NgL9bZvkQcghSyvvOSW7-qA2m5lqSBy1GgHz-WfE19_Eyk38xB93G-7bZYpL6RM-xWAY9m1KNoGe6wsO3gqbQygCvmJmobG0DoR8UeIlg7vGvLaSuUj8UmNgzViTk793A3bUAMKtbSAM6c49Nx84sLfH5hFrVd4ArWTDVYYkb6fCZymS1tQT-szQNaZL2mtjMVo79CzI7p_pS7yr1tgzWcQUvXvOXPrdDEhzg9iiDS_567EC9z427N1KLNzj9z4IUbo8o8C-x8_b9Vr92Bh3s8mA2emwTqvyBSHKpR7s9RxVaRj6RubaqE1=+
https://organisation.idrottonline.se/Organisation/Detail?+ETYyMTM3OTQsNDgsNjQsMTI4xH6ythZa-dDYC_W2b5EHIIUsr7zklu_qgNpuZakgctRoB8_lnxNffxMpN_MQfdxvq3cWxyjtez1AGlnwsBAQSY3A8SVwpneeVdKER27IuvSGxH2lJFECgUPL-AjAokXWG05Eaba7n6dhZ3N1acbesIbsIW5sHzhDs2oYLDzH98t_77-QfF8v8m83ByxUieQWvvChJWYUiO263v2AaZEIScPPuAGiLelRIfDFZYeDSFGr7jN2GcSkYljjqSue5FqPzh8BMA5V9JiLWEZVE6Q4YQwJY-mJaWJ0VPkSjOqpweco6UiLNEc_zwAy3kD1G5E50=+
https://organisation.idrottonline.se/Organisation/Detail?+ETYyMTM3OTQsNDgsNjQsMTI4xH6ythZa-dDYC_W2b5EHIIUsr7zklu_qgNpuZakgctRoB8_lnxNffxMpN_MQfdxvq3cWxyjtez1AGlnwsBAQSY3A8SVwpneeVdKER27IuvSGxH2lJFECgUPL-AjAokXWG05Eaba7n6dhZ3N1acbesIbsIW5sHzhDs2oYLDzH98t_77-QfF8v8m83ByxUieQWvvChJWYUiO263v2AaZEIScPPuAGiLelRIfDFZYeDSFGr7jN2GcSkYljjqSue5FqPzh8BMA5V9JiLWEZVE6Q4YQwJY-mJaWJ0VPkSjOqpweco6UiLNEc_zwAy3kD1G5E50=+
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Förbundet i siffror  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Starka föreningar 
En stark studentidrottsförening har en tydlig idé och inriktning. Den utvecklar sin verksamhet 
och vågar prova nytt samt har rutiner för långsiktighet. En stark förening är attraktiv och bjuder 
in samt inspirerar till engagemang. Området starka föreningar syftar till att stärka förbundets 
medlemsföreningar och erbjuda ett anpassat stöd utifrån studentidrottsföreningens behov. 
 

Fokusområden 2019/2020 
 
Att vara en stark resurs för föreningarna och erbjuda målinriktat stöd genom; 
  
Att erbjuda mötesplatser för föreningarna   
Intromöten nya styrelser 
Under våren 2020 har förbundet genom föreningskonsulenten öppnat upp för regelbundet 
erbjuda digitala möten för ny/nya styrelser i medlemsföreningarna genom att ge en introduktion 
till studentidrotten i stort och vilket stöd som finns att få som förening. Ett bra sätt att hålla 
kontakter aktuella i en föränderlig Studentidrott. 
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Studentidrottsforum 
Studentidrottsforum genomfördes 16-17 november i Göteborg där 19 föreningar och ca 90 
personer medverkade till två härliga dagar av erfarenhetsutbyten och mycket värdefulla 
diskussioner för den kommande strategin. Helgen processleddes mycket föredömligt av Anna 
Iwarsson 
 
Covid/digitala möten – föreningsmöten    
Vi möttes av en mycket speciell tid under våren 2020 där många föreningar inte visste hur 
man skulle hantera situationen. I spåren av Covid-19 beslutades det om många restriktioner i 
samhället och rekommendationer som direkt påverkade våra medlemsföreningars 
basverksamhet. För att vi gemensamt skulle hitta en nivå har vi haft anpassade möten för olika 
typer av föreningar för att snabbt nå ut med information som berör de olika föreningar och för 
att föreningarna ska få möjlighet att prata om verksamhetsnära frågor i erfarenhetsutbyten. 
Dessa möten har haft bra uppslutningar från olika föreningar.  
 
Övriga nätverksträffar och mötesplatser har varit;   
 Chefsnätverket/NNU har träffats fyra gånger under året, tre gånger fysiskt och en gång 

digitalt. Nätverket består av Linköpings Studenters IF, Idrottsklubben Studenterna i 
Umeå samt föreningen Studentidrott i Luleå som medlemmar i Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund. I nätverket finns även nordiska representanter samt studentidrott som 
drivs i annan organisationsform i Sverige.  

 Kommunikationsnätverket hann träffas en gång under året. De består av föreningen 
Studentidrott i Luleå, Idrottsklubben Studenterna i Umeå, Linköpings studenters IF, 
Stockholms Studenters IF, VUGI och Örebro Universitets IF från Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund samt även Campus1477, Fysiken och Gerdahallen.  

 Kanslinätverket är ett nytt nätverk som startats för föreningar med mindre än fem 
anställda som har haft ett första uppstartsmöte. De består av VUGI, Stockholms 
Studenters IF samt Örebro Studenters IF i dagsläget. 

 Multisportnätverket är ett nytt nätverk startat för de föreningar som inte har någon 
anställd, men som har ett brett utbud och en i övrigt stark organisation på lärosätet. De 
som hittills sagt ja till medverkan är Halmstads studenters IF, Student Association at the 
Stockholm School of Economics, Karlstads Universitets IF, Föreningen Idrottsliga Kalmar 
Studenter, Uppsalaekonomerna och Högskolan Kristianstads IF.  

 
Studentsteget    
Då vårens tävlingar blev inställda med avseende på Covid-19 kom Karlstads Universitets IF med 
ett initiativ till att starta en digital tävling. Att Studentiaden blev inställd var det drivande och 
också den tävling som skulle ersättas. Med det i åtanke jobbade vi tillsammans med 
studentföreningen i Karlstad fram ett format som skulle uppmuntra rörelse, vara hanterbart i 
form av administration och regler samt skapa en kontext för den verksamhet som redan bedrivs. 
Helt enkelt att låta roddare tävla mot innebandyspelare. Målen från vårt håll fokuserade på 
antalet deltagare, både medlemmar men också föreningar. Karlstad Studenters IF arbetade med 
mål riktade mot att driva engagemang under de veckor som tävlingen var igång. Detta bröts 
ner i delmål varje vecka och vilken förening som t ex snabbast kunna ta sig sträckan Karlstad-
Stockholm. SAIF gick in med 10 kr/deltagare till en prispott som fördelades dels på 
delutmaningar men också till de två mest aktiva föreningarna. 
 
Att skapa goda förutsättningar för en effektiv och hållbar föreningsstruktur  
Arbetet har fokuserats på att ge nya styrelser en introduktion om svensk studentidrott och 
genom att uppmärksamma dem på den checklista för överlämningar mellan styrelser som tagits 
fram. Detta område har stor potential att utvecklas och förbättras. Dessutom har digitala 
introduktionsmöten introducerats som komplement till detta. 
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Att tydliggöra det stöd (LOK-stöd, IdrottOnline, Idrottslyftet med mera) som erbjuds inom 
svensk idrott       
I alla föreningskontakter framhålls vikten och värdet av att söka LOK-stöd för föreningens 
ordinarie aktiviteter samt möjligheten att utveckla verksamheten med hjälp av stöd från 
Idrottslyftet och numera Projektstöd Förening. 
 
Att erbjuda utvecklingsarbete inom ramen för Idrottslyftet + Projektstöd Förening 
 
Idrottslyftet är regeringens satsning på att få fler barn och unga upp till 25 år att vara 
engagerade i den svenska idrottsrörelsen. Under verksamhetsåret har Idrottslyftet försvunnit 
och ersatts av det som numera heter Projektstöd Förening som likt Idrottslyftet söks och 
genomförs i projektform för att utveckla föreningen. Under 2019-2020 fanns sex 
ansökningstillfällen, tre under hösten 2019 och tre under våren 2020. 
 

 
Att stärka ledarskapet inom svensk studentidrott genom; 
 
Att erbjuda attraktiva utbildningar 
 
Styrelseutbildning, 30–31 mars, Stockholm 
Studentidrottens styrelseutbildning blev fullbokad och hade 27 deltagare från 5 föreningar. 
Utbildningen kunde tyvärr inte genomföras på grund av Coronapandemin. 
 
GUT 
Två GUT-utbildningar erbjöds inom ramen för Framåtfonden, Malmö och Växjö. Fem deltog i 
Växjö men där Malmö tyvärr flyttades fram på grund av för få anmälda. 
 
Webbutbildningar 
SISU Idrottsutbildarna har tagit fram flera webbutbildningar som passar studentidrottens ledare 
och tränare väl, Introduktionsutbildning för tränare och Introduktionsutbildning för 
föreningsledare. Förbundets föreningar har fått information om dessa via nyhetsbrev, mejl och 
sociala medier. Webbutbildningen Ren Vinnare är en annan utbildning förbundet 
rekommenderar föreningar att genomföra samt sprida till sin egen ledare och medlemmar. 
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Ett nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna som lokal resurs 
I många föreningskontakter involveras den lokala SISU-konsulenten som är ansvarig för 
akademisk idrott. Ett nära samarbete mellan SISU och våra medlemsföreningar möjliggör 
utbildning och verksamhetsutveckling inom svensk studentidrott.  
 
Att studentidrotten bidrar till en inkluderande och jämställd idrott på alla nivåer genom 
 
Att erbjuda trygga och välkomnande miljöer 
I januari 2019 antog förbundet Riktlinjer för en trygg studentidrott. Riktlinjerna ska användas 
av förbundet men är även tänkta att fungera som en mall för medlemsföreningarnas arbete 
med att erbjuda en trygg studentidrott. 
 
Fysiskt aktiva studenter 
Studentidrotten erbjuder unika möjligheter för att skapa och bibehålla intresset för fysisk 
aktivitet. Studentidrottsföreningarna prioriteras på sina respektive lärosäten och anses vara 
centrala aktörer för en ökad studentvälfärd. Studentidrotten når både de som redan tränar men 
lyckas även attrahera de som lämnat idrottsrörelsen eller ännu inte hittat dit. Studentidrotten 
är det självklara valet för en fysiskt aktiv studietid och skapar livslångt intresse för fysisk 
aktivitet. Området fysiskt aktiva studenter syftar till att studenter ska ges möjlighet att vara 
fysiskt aktiva samt utveckla och behålla en sund livsstil hela livet. 
 
Studentidrotten är en viktig aktör på lärosätet genom 
 
Att det finns medlemsföreningar på alla studieorter  
En kartläggning har gjorts på vilka orter det finns utbildning på eftergymnasial nivå samt på 
vilka orter vi har medlemsföreningar. Den har visat att vi har många föreningar i framförallt 
större städer och där vi har identifierat så kallade vita fläckar i mindre städer som har 
eftergymnasial utbildning där vi behöver lägga tid för att försöka få till föreningar på dessa 
platser. 
 
Att kartlägga lärosätenas arbete för att främja fysisk aktivitet  
 
Ett omfattande arbete har gjorts inom detta område med en lärosätesenkät till landets 
lärosäten. Enkäten skickades och vi fick svar från 34 av 37 lärosäten. Rapporten efter enkäten 
kommer att publiceras efter sommaren, men det finns en hel del information som vi redan har 
haft nytta av som kommit till berörda föreningar. Det finns stora skillnader i hur lärosätena 
tolkar sitt uppdrag med att speciellt arbeta med förebyggande hälsovård där studentidrotten i 
vissa fall är inkluderad.  
 
Att synliggöra forskningsresultat som rör fysisk aktivitet, hälsa och studier  
 
Firstbeat är ett pilotprojekt som genomförts tillsammans med vårt Finska syskonförbund OLL 
med namnet ” Pilot Study and Project for Heart Rate Variability Analytics of University 
Students’ Stress, Recovery and Exercise”. Pilotstudie och projekt för analys av 
hjärtfrekvensvariabilitet av Universitetsstudenters stress, återhämtning och träning” som har 
handlat om att under tre dagar och tre nätter mäta studenters hjärtfrekvens vid sömn, dagliga 
rutiner och träning för att se stressmoment, återhämtning och träningens effekt på dessa. 
Projektet har varit finansierat av vårt internationella förbund FISU och har innehållit följande 
delmoment: 

 Utbildning ca 40 timmar, handlade om hur man genomför en mätning, läsa och 
tolka mätresultaten, göra uppföljning på resultaten och kunna ge feedback till 
medverkande i studien. 

 Att få 20 studenter att delta i projektet. 
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 Mätningarna på respektive student. 
 Uppföljning och feedbacksamtal. 

Denna pilotstudie är en förberedande studie där man också undersöker möjligheten att göra 
detta i en större skala med många fler studenter involverade.  
 
Aktuell forskning och artiklar rörande fysisk aktivitet, hälsa och studier har spritts regelbundet 
i sociala medier och nyhetsbrev.  
 
Att arbeta för en dopingfri svensk studentidrott genom 
 
Att uppmuntra fler att genomgå e-utbildningen Ren vinnare  
Samtliga deltagare vid internationella studentmästerskap måste genomföra Ren Vinnare för att 
få delta. Under 2019-2020 genomförde 94 personer (föregående år 63 personer) denna 
utbildning. Utbildningen har marknadsförts i förbundets sociala kanaler samt i samband med 
Student-SM. 
 
Att lyfta värdet av att Vaccinera klubben    
Vaccinera klubben mot doping är ett upplägg för idrottsföreningar att göra en egen plan för 
antidoping, både förebyggande och akut. Två planerade projekt fanns under våren men 
pandemin sköt upp dem till hösten. 
 
Att erbjuda en attraktiv nationell tävlingsverksamhet 
 
Att erbjuda nationella studenttävlingar i efterfrågade idrotter anpassat till olika ambitionsnivåer  
Följande Student-SM arrangerades under 2018–2019:  
 Futsal, 9-10 november 2019 i Göteborg 
 Amerikansk inomhusfotboll, seriespel med final 7 mars i Uppsala 
 Inomhusrodd, 1 februari i Trollhättan 
 Ishockey, seriespel vilket blev avbrutet i förtid på grund av restriktioner 
 Ridsport, uppskjutet till 19-20 september 2020 
 Simning, Göteborg inställt på grund av restriktioner 
 Badminton (Studentiaden), inställt på grund av restriktioner  
 Fotboll (Studentiaden), inställt på grund av restriktioner 
 Innebandy (Studentiaden), inställt på grund av restriktioner 
 Padel (Studentiaden), inställt på grund av restriktioner 
 Volleyboll (Studentiaden), inställt på grund av restriktioner  
 Badminton(Studentiaden), inställt på grund av restriktioner  
 Rodd, 15 juni i Farsta, Inställt på grund av restriktioner 

 
Att stötta arrangörer och stärka arrangörskompetensen  
Samtliga Student-SM-arrangörer har ett uppstartsmöte med förbundets tävlingsansvariga och 
kommunikationsansvariga. Vi hade enbart ett evenemang som drogs med förluster de inte 
kunde undvika när restriktioner på sammankomster tillkom. Därigenom borde årets udda 
tävlingsår inte avskräcka kommande arrangörer. De mästerskap som anordnas är väletablerade 
med ett rullande arrangörskap vilket minskar risken för att vårens händelser ska påverka 
kommande verksamhetsår.  
 
Att uppmuntra kombinationen elitidrott och studier 
 
Under 2019-2020 har förbundet samarbetat med följande specialidrottsförbund för att erbjuda 
elitidrottande studenter mästerskapserfarenhet i samband med internationella studenttävlingar: 
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 Sommaruniversiaden i Neapel (Simförbundet, Bordtennisförbundet, Friidrottsförbundet, 
Bågskytteföbundet, Skytteförbundet, Fäktningsförbundet, Taekwondoförbundet, 
Gymnastikförbundet) 

 EM i rodd, Jönköping (Roddförbundet) 
 VM i skridsko (Skridskoförbundet) 

 

Att synliggöra möjligheten att kombinera elitidrott och studier 

Kontakter med RF angående vår roll i de projekt som finns angående dubbla karriärer och de 
elitidrottsvänliga lärosäten som finns. 

 
Framgångsrika samarbeten 

Svensk studentidrott är en attraktiv samarbetspart genom att vi levererar framtidens ledare och 
inspirerar till livslång träningsglädje. Sveriges Akademiska Idrottsförbund ska driva och säkra 
studentidrottens framtida ekonomiska ställning. Studentidrottsföreningarnas ställning och goda 
förutsättningar på lärosätet är en viktig förutsättning för att studenterna kan bedriva frivillig 
och studentdriven idrott i föreningsform. Området framgångsrika samarbeten syftar till att 
svensk studentidrott har samarbeten som bidrar till utveckling av verksamheten och dess 
uppsatta mål. 
 
 
Under 2018–2019 har förbundet fokuserat på att öka synligheten och kännedomen om 
svensk studentidrott genom  
 
Att lyfta fram värdet av studentidrottens verksamhet   
I förbundets digitala kanaler har värdet av studentidrott nämnts och beskrivit ur olika synvinklar 
löpande. En variation av innehåll som rört motion och hälsa för studenters välmående har 
blandats med kommunikation kring SAIF:s tävlingar på nationell och internationell basis. Vid 
kommunikation av tävlingar har värdet av social gemenskap och rörelseglädje alltid nämnts för 
att frångå värdet av resultat och prestation. Detta med syfte att skapa mervärde av studentidrott 
och förhoppningsvis inkludera och attrahera fler att delta.  
 
Att samarbeta med andra specialidrottsförbund och lärosäten  
I samband med internationella studentmästerskap samarbetar vi med berörda 
specialidrottsförbund samt informerar de lärosäten som har deltagare vid respektive 
mästerskap.  
 
Förbundet finns med som partner i ett projekt kring friluftsliv och hälsa som Mittuniversitet sökt 
hos MISTRA. Projektet startade under våren 2020 och inget konkret har ännu genomförts.  
 
Att skapa externa samarbeten som ger ökad kraft att synas  
Förbundet har förlängt samarbets- och sponsoravtalet med Sportsyield Macron Sverige som 
officiell sportleverantör till förbundet. 
 
Samarbetsavtalet med Svenska spel kring konceptet, framåt för fler i rörelse har förlängts till 
hösten 2020. Det är ett avtal som är framförhandlat av Riksidrottsförbundet som ger ersättning 
till Specialförbund som arbetar med konceptet.   
 
Förbundet har utöver ovanstående samarbetsavtal även idrottsrabatterade priser genom bland 
annat SJ, Grand Travel Group, Scandic, Clarion och Sporrong.  
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Att säkra studentidrottens framtida finansiering genom  
 
Att noggrant följa och påverka Riksidrottsförbundet utredningar kring medlemskap och 
ekonomiska stödformer 
 
Här har fokuset lagts under året, att vara med på Riksidrottsförbundets möten och läsa in oss 
på det material som skickas ut. Stödet kommer att bli än mer fokuserat på hur stora förbunden 
i sig är, fler föreningar och fler aktiva kommer att generera mer stöd vilket vi tror är ett bra 
stödsystem för framtiden. Ingen exakt modell är ännu presenterad.  

Kommunikation  

Hemsida 
Under hösten 2019 publicerades en ny hemsida för förbundet. Den är anpassad efter den 
grafiska profilen och ger oss verktygen att presentera vår verksamhet på ett bättre anpassat 
sätt till våra olika intressenter.  
 
Vi i studentidrotten 
Vi i Studentidrotten finns som facebookgrupp men har inte fått det genomslaget som vi hade 
hoppats på. Ambitionen är att vara en grupp som kan användas av föreningar och individer i 
föreningar för erfarenhetsutbyte och inspiration. Arbetet med sidan kommer att fortsätta 
bedrivas under kommande år.  
 
Nyhetsbrev 
Under året har vi varannan vecka, fram till Coronas utbredning skickat ut sammanfattande 
nyhetsbrev. Dels kopplat till vad som hänt i förbundets verksamhet, dels för att uppmärksamma 
lokala initiativ och verksamheter.  
 
Synlighet social media 
Plattformarna ämnar blanda egenskapat material och material från användarna med syfte 
att inspirera och sammanföra rörelsen. Under året har eget content hämmats av inställda 
event, reserestriktioner och personalbrist således låg fokus under våren på att lyfta goda 
exempel kring omställningar kopplat till Corona. Plattformarna används också för att 
marknadsföra förbundets interna aktiviteter och rekryteringar. 
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Internationellt arbete  

 
Internationell strategi 2017 – 2021  
Syftet med den internationella strategin är att utgöra beslutsunderlag för såväl internationella 
kommittén som styrelsen. Den internationella strategin är internt arbetsmaterial för 
förtroendevalda och personal. Strategin omfattar en beskrivning av de inriktningsmål som den 
internationella verksamheten strävar efter att uppnå.  
 

Internationell tävlings- och konferensverksamhet 
 

Student-EM i rodd, 4-7´ september 2019, Jönköping, Sverige  
 
I början av september arrangerades Student-EM i rodd i Jönköping, ett av de största europeiska 
studentmästerskapen med 504 deltagare från 81 universitet i Europa. Tävlingsarenan var 
Munksjön i centrala Jönköping som under fyra dagar bjöd på varierande väder men oftast väldigt 
bra förutsättningar för rodd. Tillsammans med Svenska Roddförbundet, Destination Jönköping 
och Jönköping Universitet, Jönköpings Roddarsällskap och Huskvarna Roddarsällskap 
evenemanget framgångsrikt vilket tydligast sågs i deltagarutvärderingen där närheten mellan 
boende och tävlingsarena, fin service samt väl genomförda tävlingar framhölls. Detta var 
frukten av ett samarbete med ett annat specialidrottsförbund, Svenska Roddförbundet, där vi 
tillsammans lyckats bygga en tävlingstrappa för våra föreningar och studentidrottare, från 
prova-på-aktiviteter till internationella mästerskap. Att få kröna detta arbete med ett 
mästerskap på hemmaplan tillsammans med två fantastiska krafter i Destination Jönköping och 
Jönköpings Universitet påvisar tävlingens sammanförande kraft och att arrangera 
internationella mästerskap kan ge fantastiska effekter.  Sverige representerades av 20 
deltagare från Jönköping Universitet, KTH och Uppsala Universitet. Resultatmässigt var en 
guldmedalj i M2x-klassen av Eskil Borgh / Filip Nilsson och  bronsmedalj i M1x-klassen av 
Eskil Borgh de svenska deltagarnas bästa placeringar.  
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EUSA Conference september (26-28/9) Aveiro, Portugal 
 
Innehöll även ett extra årsmöte som hade fokus på att ta beslut om nya stadgar och revidering 
av EUSA :s olika förordningar. Sveriges Akademiska Idrottsförbund medverkade med två talare 
i ett seminarium om kvinnligt ledarskap (Sture Espwall och Kristina Thurée). Johanna ST Clair 
Renard och Stefan Bergh fanns också på plats 
 
FISU årsmöte november (15-17/11), Turin, Italien 
 
Genomfördes årsmöte med sedvanliga val och beslut om en ny strategi för FISU för kommande 
år. Sture Espwall och Johanna ST Clair Renard representerade SAIF. 
 
Sommaruniversiaden, 3–14 juli 2019, Neapel Italien 
 
Sommaruniversiaden 2020 arrangerades i Italien och 
närmare bestämt i Neapel med kringliggande orter. 
Totalt deltog cirka 6 000 personer från 118 olika 
nationer i 18 idrotter. Sverige hade en trupp på 48 
atleter som tävlade i tio idrotter (Gymnastik, 
Bordtennis, Bågskytte, Friidrott, Fäktning, Simhopp, 
Simning, Skytte, Taekwondo, Tennis). Idrottslig 
höjdpunkt var ett guld tillika svenskt rekord i 
simbassängen genom Victor Johansson på 1500m 
frisim.  
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Årets utmärkelser 2019   

Årets utmärkelser delades ut vid Studentidrottsforum 16 november 2019 i Göteborg. 

Årets förening: Jönköping University Rowing Association  

Motivering: Årets förening är ett levande bevis på att det går att 
föra samman människor från hela världen kring en idrott.  Årets 
förening har lyckats skapa en stimulerande miljö för både 
nybörjare och studenter som tränar och tävlar på elitnivå. De 
senaste åren har föreningen vidgat sina vyer och gjort en häftig 
resa ut i Europa. I september 2019 stod de själv som värdar när 
drygt 500 studentroddare från över 80 europeiska universitet 
kom till deras egen sjö. Med engagemang och delaktighet har 
den lilla föreningen visat att det stora är möjligt!   

Årets eldsjäl: Fredrik Mattsson, Halmstads studenters Idrottsförening 
 
Motivering: Årets eldsjäl har ett brinnande engagemang för 
medlemmarnas bästa och är engagerad i både stora och små 
aktiviteter. Personen har bidragit till att starta upp en ny aktivitet 
i föreningen, en idrott som passar utmärkt inom studentidrotten 
med fokus på fair play och samspel. Årets eldsjäl är ödmjuk och 
mån om att finnas som ett stöd för andra samtidigt som 
personens sociala förmåga och prestigelöshet bidrar till kreativa 
lösningar och många skratt! 
 
Årets film: VUGI 
 
Motivering: Årets film visar på ett inspirerande sätt 
föreningens breda utbud av träning. Genom att visa aktiviteter 
med både styrka, tempo och lugn finns det något för alla. 
Glädjen och gemenskapen ger ett välkomnande intryck och 
att få flyga in till sin studentidrottsförening är mäktigt! 
 
 
 
 
  



 

 

16 

 

Sveriges akademiska idrottsförbund              Verksamhetsberättelse           2019/2020 

Årets foto: ”Älska vårvintern”, Anton Widlund, Idrottsklubben Studenterna i Umeås 
friluftssektion 
.   

 
 
Motivering: 
”Årets foto är en välkomponerad och harmonisk bild som 
förmedlar glädje, sammanhållning och frihet. Det visar en aktivitet 
som lockar både nybörjare och erfarna. Att erbjuda friluftsliv 
tillsammans med annan träning är unikt för studentidrotten och 
bidrar i hög utsträckning till att minnen för livet och att skapa 
livslångt intresse för fysisk aktivitet.” 
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Mottagarna av årets utmärkelser får sina priser på Studentidrottsforum. 

Förbundet – förtroendevalda och anställda  
Förbundsstyrelsen 
 
Namn Roll Ort 

Sture Espwall Förbundsordförande Östersund 

Astrid Wetterström Vice förbundsordförande Stockholm 

Erik Björkman Vice förbundsordförande  Stockholm 

Linn Bergstrand Ledamot, fram till november 2019 Göteborg 

Peter Houtila Ledamot, fram till maj 2019 Uppsala 

Tina Nilsson Ledamot Norrköping 

Kristian Stålberg Ledamot Stockholm 

Christopher Svensson Ledamot Stockholm 

Emilia Löfgren Ledamot, maj 2019-  Lund 

Jonna Svanholm Ledamot, maj 2019-november 2019  Stockholm 

 
Hedersordförande  
Stefan Bergh, Stockholm  
 
Hedersledamot 
Erwin Apitzsch, Lund  
 
Internationella kommittén 

Johanna S:t Clair Renard, ordförande, 
Norrtälje  
Erik Björkman, Stockholm 
Christopher Svensson, Stockholm 
Johanna Olsson, generalsekreterare tom 
2019-12-31 
Kristian Svensk, generalsekreterare from 
2019-12-01 
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Adam Stigborn, tävlingsansvarig, from 
2019-08-19  
 
Valberedning  
Peter Huotila, ordförande, Uppsala 
Annahita Amini, Stockholm 
Erwin Apitzsch, Lund  
 
Revisorer och revisorssuppleanter  
Revisorshuset i Uppsala 
Revisor: Johan Grahn, Uppsala  
Revisorssuppleant: Mats Johansson, 
Uppsala 
Lekmannarevisor: Björn Fredriksson, 
Enköping  

Lekmannarevisorssuppleant: Magnus 
Eklund, Uppsala  
 
Anställda  
Johanna Olsson, generalsekreterare,  
tom 2019-12-31  
Kristian Svensk, generalsekreterare,  
from 2019-12-01 
Cecilia Olsson, utbildningsansvarig,  
tom 2020-03-11 
Adam Stigborn, tävlingsansvarig,  
from 2020-08-19 
Emmie Sandberg, förbundskoordinator 
och kommunikationsansvarig 
Fredrik Ginsby, föreningskonsulent 
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Resultat nationella 
tävlingar  

Student-SM i Futsal, 9-10 
november 2019, Göteborg 
Mixed 
1. AC Studenterna 
2. LiU AIF 
3. Idrottsrådet GU 
 
Damer 
1. Stockholm Nation, Uppsala 
2. AC Studenterna  
3. LiU AIF 
 
Herrar 
1. AC Studenterna Old Boys 
2. Naprapathögskolan 
3. AC Studenterna 
 
Amerikansk inomhusfotboll, final 7 
mars 2020, Uppsala 
1) Uppsala Snake Heads 
2) KTH Royals 
3) Carlberg Cavaliers 
 
Student-SM i Inomhusrodd, 1 
februari 2020, Trollhättan 
 
Damer  1000m x2 
1) Malin Asplund-Hammarstrand, Holly 
Redman – Uppsala Akademiska RS 
2) Marie Rose, Antonia Focke – JURA 
 
Herrar 1000m x2 
1) Julian Abuzeni, Ahemt Rapi - JURA 
2) Jasper Pechel, Germain Fontenit - LURK 
3) Lennart van Loo, Max Czmielewski- 
JURA 
 
Mixed 1000m x4 
1) Malin Asplund-Hammarstrand, Holly 
Redman, Pia Brinkschulte, Oliver 
Dagerstedt Uppsala Akademiska RS 
2) Jasper Peschel, Germain Fontenit, Eline 
Visser, Suze Roostee – LURK 
 
Mixed 1000m x2 
1) Silvia Greco, Jonas Richter – SUBC 
2) Pia Brinkschulte, Oliver Degerstedt – 
Uppsala Akademiska RS 
3) Yu-Jhen Chen, Florian Odehnal – CIS  

 
Herr 1000m 
1) Eddie Klements - CIS 
2) Julian Abuzeni - JURA 
3) Jonas Richter – SUBC 
Dam 1000m 
1) Malin Asplund-Hammarstrand – Uppsala 
Akademiska RS 
2) Pia Brinkschulte – Uppsala 
Akademiska RS 
3) Holly Redman – Uppsala Akademiska  
 

Resultat internationella 
tävlingar 
 
Sommaruniversiaden 2019, 8-13 
juli, Napoli, Italien 
 
Bågskytte 
Recurve Herrar 
57) Martin Östman, Luleå tekniska 
universitet 
 
Recurve Damer 
 
33) Cheryl Loorents, Linköpings universitet 
 
Compound Herrar 
33) Isak Carlsson, Luleå tekniska 
universitet 
 
Recurve Mixed 
30) Cheryl Loorents, Linköpings universitet 
Isak Carlsson, Luleå tekniska    universitet 
 
Simhopp 
3m Herrar 
16) Max Burman, University of Hawaii          
Manoa 
 
Fäktning 
 
Värja Herrar 
16) Johan Lewin, GIH 
22) Bartlomiej Mancewicz, Lunds 
Universitet 
76) Jacob Stymne, Kungliga Tekniska 
Högskolan 
 
Värja Herr lag 
13) Sverige, Johan Lewin, Bartlomiej 
Mancewicz, Jacob Stymne 
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Sabel Herrar 
66) Philip Wallenius, Karolinska Institutet 
 
Värja Damer 
22) Åsa Linde, Uppsala Universitet 
37) Emelie Mumm, Stockholms Universitet 
54) Sonja Löfgren, Karolinska Institutet 
 
Värja Damer Lag 
11) Sverige, Åsa Linde, Emelie Mumm, 
Sonja Löfgren 
 
Rytmisk Gymnastik 
Damer 
27) Cassandra Pettersson, Örnsköldsviks 
folkhögskola 
 
Skytte 
 
10m Herrar 
42) Anders Henricsson, Linköpings 
Universitet 
 
10m Damer 
64) Isabella Edman, Linköpings Universitet 
 
Bordtennis 
Herrar Singel 
Round of 32) Wilhelm Percan Kindblad, 
Halmstad Universitet 
Elias Björnsjö Ranefur, Halmstad 
Universitet 
Round of 64) Christoffer Kjellsson, Lunds 
Universitet 
Henrik Johansson, Lunds Universitet 
 
Herrar Dubbel 
Round of 16) Henrik Johansson, Christoffer 
Kjellsson 
 
Round of 32) Wilhelm Percan Kindblad, 
Elias Björnsjö Ranefur 
 
Herrar Lag 
Kvartsfinal) Sverige – Wilhelm Percan 
Kindblad, Elias Björnsjö Ranefur, Christoffer 
Kjellsson, Henrik Johansson 
 
Damer Singel 
Round of 32) Linda Bergström, 
Kristianstads Universitet 
Round of 64) Erika Front, Lunds Universitet 
Jennifer Jonsson, Gävle Universitet 
Caroline Tanska, Lund Universitet 

 
Damer Dubbel 
Kvatsfinal) Linda Bergström, Jennifer 
Jonsson 
Round of 32) Erika Front, Caroline Tanska 
 
Damer Lag 
Round of 16) Erika Front, Caroline Tanska, 
Jennifer Jonsson, Linda Bergström 
 
Mixed Dubbel 
Kvartsfinal) Elias Björnsjö Ranefur, Linda 
Bergström 
Round of 32) Jennifer Jonsson, Wilhelm 
Percan Kindblad 
 
Taekwondo 
Herrar 68 kg 
Round of 32) Arber Azemi, Göteborg 
Universitet 
 
Damer Pomsae 
8) Johanna Lim Falk – Handelshögskolan 
Stockholm 
 
Tennis 
Damer Singel 
Round of 64) Julia Herlogsson, 
Handelshögskolan Stockholm 
Rebecca Gustafson, Handelshögskolan 
Stockholm 
 
Damer Dubbel 
Round of 32) Julia Herlogsson,  
Rebecca Gustafson 
 
Friidrott 
Damer 
 
1500m 
9) Linn Söderholm, 4,21,40 - Chalmers 
 
Höjdhopp 
6) Evelina Erlandsson, 1,80m - Karlstad 
Universitet 
 
Kula 
10) Sara Lennman, 15,94m – Högskolan 
Dalarna 
 
300m hinder 
14) Amelie Svensson, 10,37,35 – Karlsruhe 
Institute of Technology 
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200m 
13) Lisa Lilja, 23,71 – Göteborgs Universitet 
39) Hanna Palmqvist, 24,88 - Chalmers 
 
Tresteg 
16) Rebecca Abrahamsson, 12,93m – 
Göteborgs Universitet 
 
Stavhopp 
17) Hanna Jansson, 3,60m – Göteborgs 
Universitet 
19) Annika Jönsson, 3,60m – Lunds 
Universitet 
 
400m Hinder 
16) Johanna Holmen Svensson, 59,68 – 
Göteborgs Universitet 
 
Diskus 
27) Amanda Nordin, 41,14m – Umeå 
Universitet 
 
800m 
28) Madeleine Björlin Delmar, 2,11,48 – 
Göteborgs Universitet 
 
Längdhopp 
22) Elin Larsson, 5,88m – Halmstad 
universitet 
 
Herrar 
3000m Hinder 
17) Awet Yohannes, 9,28,61 – Iowa Central 
Community College 
 
Tresteg 
22) Artur Engström, 14,92m – Chalmers 
 
Simning 
Damer 
 
50m Fjärilsim 
11) Ida Liljeqvist – 27,17 – Konvux Höganäs 
Kommun 
 
200m frisim 
9) Hanna Eriksson – 2,00,93 – Mullsjö 
Folkhögskola 
 
Herrar 

 
50m bröstsim 
10) Johannes Skagius – 27,80 – Kungliga 
Tekniska Högskolan 
400m medley 
4) Adam Paulsson – 4,17,32  
23) William Lulek – 4,25,04 - 
Pennsylvania State University 
 
1500m frisim 
1) Victor Johansson – 15,01,76 (Svenskt 
Rekord) – University of Southern California 
 
50m ryggsim 
16) Gustav Hökfelt – 25,58 – Karolinska 
Institutet 
 
 
EM Rodd – Jönköping 
Damer 
 
LW1x 
12) Amanda Tholin – Jönköpings 
Universitet 
 
W2x 
10) Malin Asplund, Holly Jayne Redman – 
Uppsala Universitet 
 
LW2x 
Lisa Ahrens, Matilda Stambeck – Uppsala 
Universitet 
 
W4 
Silvia Greco, Ulle-Linda Talts, Aoife Walsh, 
Ariane Robertson - KTH 
 
Herrar 
M2x 
1) Filip Nilsson, Eskil Borgh – Jönköpings 
Universitet 
 
M2 
6) Oliver Degerstedt, Silvio Meier – 
Uppsala Universitet 
 
M1x 
3) Eskil Borgh – Jönköpings Universitet 
15) Julian Patrick Abuzeni – Jönköpings 
Universitet 
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Motion 1 (förslag) från Högskolan i kristianstads idrottsförening 
(HKIF) om arbetet med interaktion och kommunikation mellan 
studentidrottsföreningar och studentidrottare 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att motionen ska ses som besvarad med styrelsens utlåtande.  
 

Motionärens förslag 
Just nu kommunicerar SAIF med sina studentidrottsföreningar genom hemsidan och 
Facebook-grupp ”vi i studentidrotten”. För att kunna skapa en bra interaktion mellan 
föreningar så kan ni antingen ordna fram flikar på hemsidan eller små grupper i Facebook-
gruppen med information om varje studentidrottsförening. Information om vilka aktiviteter 
respektive förening anordnar, styrelsemedlemmar och möjligtvis en kontaktperson för att 
diskutera kollaborationer med är viktig för ett bra samarbete mellan föreningar.  
 
När det gäller interaktion mellan studentidrottare kan ni bilda små grupper antingen i en 
applikation (App) eller i Facebook-gruppen där alla studentidrottare och även idrottare kan 
välja att vara med i. Dessa grupper skapas utifrån olika idrott. I grupperna kan idrottare 
som idrottar på olika ambitionsnivå kan dela med sig av några tips och råd för att lära av 
varandra och stödja en som vill öka sin ambitionsnivå. 

 
Förbundsstyrelsens utlåtande av motion 1: 
HKIF motionerar om en för Studentidrotten viktig fråga. I det kartläggningsarbete 
som genomförts i det strategiska arbetet så har erfarenhetsutbyten betonats som 
en viktig faktor som föreningarna vill utöka. I förslaget till verksamhetsinriktning 
har det även betonats genom förflyttningen – En samlad kraft.  
 
Utifrån verksamhetsinriktningen kommer det att tas fram en handlingsplan och 
förbundsstyrelsen vill ge i uppdrag till förbundskansliet att ta med sig förslaget 
från HKIF i det arbetet och att även bilda en arbetsgrupp i denna fråga där 
motionären bjuds in.  
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Motionen från HKIF i sin helhet 

Interaktion och kommunikation mellan studentidrottsföreningar och studentidrottare 

Bakgrund 

Ett samarbete mellan studentidrottsföreningar är viktigt. Detta för att dels ordna bra och 
intressanta turneringar och dels för gemenskap.  

Icke desto mindre kommunikation mellan studenter som idrottar samma sport är också 
viktig så att de kan lära sig och inspireras av varandra.  

Motivering 

Vi anser att det inte finns ett bra samarbete mellan föreningar, främst mellan 
studentidrottsföreningar i Skåne. En av den största anledningen till det är dålig kännedom 
om varandra. Många nya styrelsemedlemmar inte känner till vilka andra 
studentidrottsföreningar finns för att samarbeta med. Kontaktuppgifter till en “rätt person” 
i förening är ibland också svårt att få tag på.  

En bra kommunikation och interaktion mellan studenter som idrottar samma sport är något 
vi inte riktigt kan se idag men som kan vara positiv för det förbundet står för.  

Bedömning 

Lösningar till båda “problemen” är en plattform (kommunikationsplattform) som gör det 
möjligt för alla studentidrottsföreningar att interagera med varandra och alla 
studentidrottare, inom samma idrott, att komma nära i kontakt med varandra.   

Förslag till beslut, yrkande 

Just nu kommunicerar SAIF med sina studentidrottsföreningar genom hemsidan och 
Facebook-grupp ”vi i studentidrotten”. För att kunna skapa en bra interaktion mellan 
föreningar så kan ni antingen ordna fram flikar på hemsidan eller små grupper i Facebook-
gruppen med information om varje studentidrottsförening. Information om vilka aktiviteter 
respektive förening anordnar, styrelsemedlemmar och möjligtvis en kontaktperson för att 
diskutera kollaborationer med är viktig för ett bra samarbete mellan föreningar.  

När det gäller interaktion mellan studentidrottare kan ni bilda små grupper antingen i en 
applikation (App) eller i Facebook-gruppen där alla studentidrottare och även idrottare kan 
välja att vara med i. Dessa grupper skapas utifrån olika idrott. I grupperna kan idrottare 
som idrottar på olika ambitionsnivå kan dela med sig av några tips och råd för att lära av 
varandra och stödja en som vill öka sin ambitionsnivå. 

 

Namn     Förening 

_Mashal Iqbal_______    _HKIF_______ 

mailto:info@saif.se
http://www.studentidrott.se/


 
 

 

Sveriges akademiska idrottsförbund         2020-09-23         stockholm 

POSTADRESS: 
Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund 
Box 11016 
100 61 Stockholm 

 

BESÖKSADRESS: 
Skansbrogatan 7 
118 60 Stockholm 

KONTAKT: 
Tel: 0104765490  
E-post: info@saif.se 
Hemsida: www.studentidrott.se  

ORGANISATIONSNUMMER: 
817600-7147 

 

Proposition (förslag) kring vision och verksamhetsidé  
 
 
Förslag till beslut 
Att:  förbundsmötet antar styrelsens förslag om ny vision 
Att: förbundsmötet antar styrelsens förslag om ny verksamhetsidé 
Att: förbundsmötet antar styrelsens förslag om att ta bort begreppet mission 
Att: förbundsmötet antar styrelsens förslag om att ta bort begreppet nyckelord 
 
Bakgrund 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) finns till för alla som studerar på universitet, 
högskola eller folkhögskola och gillar idrott och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och 
studentidrott är ett hälsosamt komplement och alternativ till de aktiviteter som både nya 
och gamla studenter ofta erbjuds på campus. Studentidrotten spelar en viktig roll med sin 
unika möjlighet att få studenter fysiskt aktiva, oavsett om de varit aktiva eller 
engagerade i idrottsrörelsen tidigare.  
 
Idag engagerar studentidrotten i Sverige drygt 60 000 medlemmar i cirka 100 föreningar 
vars breda verksamhet omfattar över 50 olika idrotter.  
 
I samband med vårt arbete med strategi 2026 bedömde styrelsen att det fanns behov att 
se över befintliga dokument kopplade till vision, verksamhetsidé och värdegrund för att 
dessa ska vara bättre anpassade och relevanta för studentidrotten.   
 
De aktuella begrepp som finns nu är beskrivna nedan.  
 
Nuvarande verksamhetsidé 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund utvecklar, samordnar och företräder svensk 
studentidrott genom tävlingar, utbildningar och påverkansarbete nationellt och 
internationellt. 
 
Nuvarande mission 
Svensk studentidrott erbjuder alla studenter att idrotta på sin ambitionsnivå. 
 
Nuvarande vision 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund är ett ledande idrottsförbund, nationellt och 
internationellt. Svensk studentidrott är det självklara valet för studenter som idrottar. 
 
Nuvarande värderingar och mål / nyckelord 

• Bredd – Studentidrotten ska präglas av bredd och mångfald. Alla studenter ska 
kunna hitta sin nivå och sin aktivitet. 

• Hälsa – Studentidrotten ska sprida kunskap om friskvård och verka för sunda 
levnadsvanor hos landets studenter. 

• Demokrati – Studentidrotten ska präglas av demokrati och jämställdhet. 
Studenterna ska själva påverka och utforma verksamheten. 

• Gemenskap – Studentidrotten ska präglas av social gemenskap och glädje.  
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Förslag på ny vision 
Visionen ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå framöver. Ett framtida tillstånd 
som inte behöver vara tidsatt och konkret, utan det är något vi strävar efter gemensamt. 
Det finns till viss del idag, men är något som vi strävar efter att fler ska nå.   
 
”Tillsammans skapar aktiva studenter glädje, gemenskap, lärande och minnen för 
livet.” 
 

Förslag på begreppet mission 
Förslaget till stämman är att detta begrepp utgår. 
 
Förslag på ny verksamhetsidé 
Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i 
verksamheten. Det är verksamhetsidén som är utgångspunkten i vårt dagliga arbete i 
styrelser, kommittéer, för ledare och för anställda. Vi vill aktivera studenter på olika sätt 
genom träning och tävling.  
 
”Svensk studentidrott ska inspirera och skapa förutsättningar för studenter att träna 
och tävla på sin ambitionsnivå.”  

 
Förslag kring begreppet nyckelord 
Förslaget till stämman är att detta begrepp utgår. 
 

Värdegrund  
Värdegrunden beskriver de värden vi vill ska genomsyra studentidrotten.  
 
SAIF har ställt sig bakom den av RF beslutade värdegrunden. Vi ser i sig inte att vi i 
dagsläget behöver definiera oss på ett annat sätt än vad Riksidrottsförbundet har som 
värdegrund som presenteras nedan. 
 
Glädje och gemenskap 
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla 
all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 
 
Demokrati och delaktighet 
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet 
innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin 
verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. 
 
Allas rätt att vara med 
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 
förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, 
kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i 
föreningsdriven idrottsverksamhet. 
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Rent spel 
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att 
hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka 
mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl 
på som utanför idrottsarenan. 
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Proposition (förslag) kring strategi 2020-2026 
 
Förslag till beslut 
Att: förbundsmötet antar styrelsens förslag till strategi 2026.  
 

Strategin håller samman 
Den strategiska planen sträcker sig fram till och med år 2026. För att säkerställa att vi är 
på rätt väg följer vi upp och gör, vid behov, justeringar i samband med varje 
förbundsmöte.  
 

 
 

Gemensam målbild 2026 
Nulägesanalysen och studentidrottens identifierade önskemål har sammanfattats i 
nedanstående målbild 2026.  
 
Studentidrotten –  
enkelt att börja, enkelt att vara engagerad och enkelt att föra vidare. 
 
 
Målbilden är att studentidrotten 2026 utvecklar både förening och medlem. Det uppfattas 
som meningsfullt, roligt och enkelt att engagera sig och samtidigt stimulerande att bidra 
till något större.  
 
Studentidrotten bidrar till en demokratiskolning med föreningskunskap och ideellt 
ledarskap som grund.  
 
Studentidrotten präglas av en effektiv administration med smidiga överlämningar. 
 
Effekten blir fler drivande föreningar som attraherar fler. Studentidrotten blir det 
självklara valet för studenter.  
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Tre förflyttningar för att nå målbilden 
För att kunna nå upp till målbilden 2026 har vi identifierat tre nödvändiga förflyttningar.  
 
En samlad kraft 
 
Studentidrottens attraktiva målgrupp underlättar samarbeten som stärker oss.  
 
Målbilden är att studentidrotten 2026 har en gemensam röst som kommunicerar vikten 
av fysiskt aktiva studenter. Medlemsföreningarna och förbundet arbetar tillsammans med 
studentidrottens utveckling. 
  
Med vår internationella representation blir vi en kraft att förmedla goda värden. Good 
governance står i centrum vilket vi i alla sammanhang är bärare av nationellt såväl som 
internationellt. Vårt internationella engagemang bygger på närvaro, transparens och 
ansvar.  
 
Samarbeten förbättrar studentidrottens möjligheter att positionera sig och arbeta för 
exempelvis fler idrottsytor. 
 
Effekten blir samarbeten som leder till mer studentidrott för fler.  
 
Vår syn på tävling 
Studentidrotten öppnar upp för nya tränings- och tävlingsformer med fokus på 
gemenskap och glädje. 
 
Målbilden är att tävlingsverksamheten attraherar fler till studentidrotten och fler 
studenter ges möjlighet till tävling i förening, nationell tävling och internationell tävling.  
 
Studentidrotten skapar förutsättningar till att tävla och utvecklas på sin egen 
ambitionsnivå.  
 
Vi eftersträvar att ytterligare stärka vårt samarbete med andra idrottsförbund nationellt 
och internationellt vilket möjliggör internationellt tävlande för studenter.  
Studentidrotten arrangerar löpande nationella och internationella arrangemang i 
samarbete med lärosäten, vilket leder till stolthet för både lokala föreningar och 
lärosäten. En stolthet och ett samarbete som skapar förutsättningarna för en bredare 
studentidrott lokalt. 
 
Effekten blir fler aktiva både nationellt och internationellt.  
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Trygg idrott 
En öppen och trygg verksamhet gör att fler söker sig till studentidrotten och vår 
gemenskap. 
 
Målbilden är att varje studentidrottsförening 2026 ska erbjuda en verksamhet som är 
inbjudande för alla, oavsett egna förutsättningar, och där varje medlem och ledare är en 
förebild.  
 
Studentidrottens ledarskap är inkluderande, gränssättande och stöttande. Vi är nyfikna på 
varandra och ser olikheter som en styrka.  
 
Studentidrotten har ett tillåtande klimat som uppmuntrar att prova nytt. 
 
Effekten blir en studentidrott som visar mångfalden hos studenter och utbildar 
morgondagens ledare.   
 

Bakgrund till strategin 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) finns till för alla som studerar på universitet, 
högskola eller folkhögskola och gillar idrott och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och 
studentidrott är ett hälsosamt komplement och alternativ till de aktiviteter som både nya 
och gamla studenter ofta erbjuds på campus. Studentidrotten spelar en viktig roll med sin 
unika möjlighet att få studenter fysiskt aktiva, oavsett om de varit aktiva eller 
engagerade i idrottsrörelsen tidigare.  
 
Idag engagerar studentidrotten i Sverige drygt 60 000 medlemmar i cirka 100 föreningar 
vars breda verksamhet omfattar över 50 olika idrotter.  
 
Strategi 2016-2020 
Studentidrotten har haft en strategi 2016-2020 som det levts och verkats efter och nu är 
det tid för en ny strategi.  
 
Vision, verksamhetsidé och värdegrund som plattform 
Vision, verksamhetsidé och värdegrund är den plattform som strategin vilar på. Under 
arbetet med den nya strategin insåg vi behovet av att även se över dessa skrivningar för 
att tydliggöra vad vi vill och var vi är på väg. De nya skrivningarna finns i en separat 
proposition.   
 

Studentidrotten idag 
För att kunna lägga en strategi för hela studentidrotten så måste det finnas en kännedom 
om hela rörelsen. Mycket tid under 2019 och 2020 har gått åt till att involvera 
föreningarna och låta föreningarna komma in med viktiga synpunkter för att göra avtryck 
och känna delaktighet och ägandeskap. Det har genomförts intervjuer, workshops, 
mycket dialog under studentidrottsforum, samlats information genom föreningsenkäten, 
genomförts två olika remissomgångar samt presenterats och diskuterats i chefs- och 
kanslinätverken.  
 
Vi har erhållit mycket information på olika sätt och om vi sammanfattar denna 
information så har vi noterat nedanstående fyra punkter.  
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Samarbeten som potential 
Många i vår rörelse ser samarbete med andra organisationer som en möjlighet. 
Framförallt tillsammans med de lokala lärosätena, studentorganisationer, akademiska hus 
och andra idrottsorganisationer nämns ofta.  
 
Långsiktighet som förutsättning och utmaning 
För att kunna bli starkare måste vi tillsammans börja tänka mer långsiktigt. Inom SAIF har 
vi identifierat en utmaning i föreningarnas organisationer med ett allt för kortsiktigt 
engagemang. Detta är genomgående och framträder i olika situationer, exempelvis i 
relationer med olika samarbetspartners.   
 
Hur skapas förutsättningar för en större studentidrott? 
Möjligheter att få tillgång till idrottsytor som är tillgängliga för studenter att utöva idrotter 
på är fundamentalt och här finns en förbättringspotential som vi måste arbeta med 
tillsammans. Många föreningar ger uttryck för att de vill hitta lösningar för att kunna 
värva nya medlemmar bland de som idag är fysiskt inaktiva. Samtidigt finns en risk att 
vissa verksamheter, framförallt bollsport blir exkluderande för vissa grupper.  
 
Hur blir vi fler?  
Föreningarna ser rekrytering som en viktig sak att jobba med, och vissa upplever att de 
idag är dåliga på det. Många tror att det finns potential i utbytesstudenter som nya 
medlemmar till studentidrottsrörelsen. Vi behöver jobba med att värva medlemmar mer 
brett.   
 
 

Syfte med strategin 
Allt hänger ihop. En strategisk plan betyder väldigt lite om den inte sätts i ett 
sammanhang. Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker 
kärnan i verksamheten. Värdegrunden beskriver de värden som vi vill ska genomsyra 
ledarskapet inom studentidrotten. Visionen ger oss en gemensam bild av det vi vill 
uppnå.  
 
Den önskade målbilden 2026 tillsammans med de tre förflyttningarna förutsätter ett 
långsiktigt och gemensamt arbete inom studentidrotten och innefattar så väl föreningar 
som förbund. Tillsammans skapar vi förutsättningar att infria Strategi 2026. 
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Studentidrottens position 
SAIF är den idrottsorganisation som inom Riksidrottsförbundet företräder studenter. 
Samtidigt ser vi att många studenter i dagsläget väljer andra alternativ i form av privata 
aktörer och andra föreningar. Det finns även allt för många med en stillasittande livsstil 
som vi vill vara det självklara valet för när det gäller fysisk aktivitet. Vi vill också vara en 
självklar samarbetspartner för andra föreningar och verksamheter som tillsammans med 
oss vill bidra till en utökad fysisk livsstil hos studenterna.   
 

Hur följer vi upp strategin 
Strategin konkretiseras genom tvååriga verksamhetsplaner som presenteras och beslutas 
på kommande förbundsmöten. Verksamhetsplanerna bryts sedan ned till årliga 
aktivitetsplaner som kansliet och styrelsen utgår ifrån i sitt arbete. Verksamheten följs 
upp på olika sätt och presenteras på förbundsmötena.  
 

Strategiarbetet inom idrotten 
Arbetet med att ta fram en ny strategi för perioden 2020-2026 har sin grund i 
Riksidrottsförbundets (RF) strategi 2016-2025. Den antogs på Riksidrottsmötet 2015 och 
ligger som bas för alla idrottsförbund och föreningar. RF har även gjort ett omfattande 
nulägesarbete med att analysera omvärlden med de trender som finns, vi har således 
RF:s arbete som bas.  
 
Ur RF:s strategi 2025 
”Målen mot 2025 innebär att idrottsrörelsen ska arbeta för livslång idrott i förening för 
alla, oavsett bakgrund, ålder, kön, ambitionsnivå eller andra förutsättningar. Alla ska få 
plats. Alla ska kunna se idrottsföreningen som ett bra alternativ för träning och tävling 
samtidigt som svensk idrott utvecklar en framgångsrik elit. Denna strategiska plan är en 
ledstång för hela idrottsrörelsen mot 2025. Ambitionen är att förbund och föreningar i 
hela landet utifrån planen ska kunna forma sin utveckling mot framtiden.” 
 
RF:s strategiska områden och mål mot 2025 är: 
 
Livslångt idrottande: 
• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer 
att idrotta i förening under hela livet. 
• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt. 
 
Idrottens värdegrund är vår styrka: 
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund. 
 
Idrott i förening: 
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter 
att idrotta i förening. 
 
Idrotten gör Sverige starkare: 
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör. 
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Utifrån RF:s strategi har vi haft möjligheten att tillsammans i studentidrotten se hur vi vill 
skapa vår framtid tillsammans för största möjliga effekt. För Sveriges Akademiska 
Idrottsförbunds styrelse och kansli har det varit väldigt viktigt med delaktighet i denna 
process. Delaktighet i form av påverkan och inflytande från våra medlemsföreningar. 
Denna samverkan tror vi kommer att skapa extra kraft och vilja att genomföra strategin 
och därmed åstadkomma stora resultat tillsammans.  
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Proposition (förslag) kring revidering av stadgarna 
 
Förslag till beslut 
Att: förbundsmötet antar styrelsens förslag till revidering av stadgarna.  
 
 

Bakgrund  
Det genomfördes en större justering av stadgarna efter de beslut som togs på 
förbundsmötet 2018. Till detta förbundsmöte finns det förslag om justering på tre ställen 
i stadgarna som uppföljning till föregående stämmas beslut. Det finns även en tanke om 
att återigen göra en större översyn till nästkommande stämma, 2022.  
 
Det är inom tre områden som närmare presenteras nedan som det finns förslag till 
justering, ett förtydligande om jämvikten av kvinnor och män i förbundets styrelse, en 
följdändring av stadgarna efter förbundsmötet 2018 om antalet ledamöter i styrelsen 
samt ett förtydligande av studentidrottsombudens roll och ansvar.  
 
Antalet ledamöter i styrelsen 
Förbundsmötet 2018 tog beslutet att antalet ledamöter i förbundsstyrelsen skulle vara 
sex till antalet. Det justerades under sammansättning av förbundsstyrelse men missades 
att justeras i dagordningen till förbundsmötet. En följdändring som nu justeras.  
 
Jämvikten av kvinnor och män i förbundets styrelse 
Under föregående förbundsmöte blev det uppenbart att skrivelsen angående fördelningen 
av platser i förbundsstyrelsen för kvinnor respektive män var otydlig. Avsikten med detta 
förslag är att skapa ett förtydligande i frågan.   
 
Studentidrottsombudens roll och ansvar 
2012 beslutade stämman i Sveriges Akademiska Idrottsförbund att använda sig av 
studentidrottsombud (SO) som alternativ till SDF. Motivet till denna proposition är de 
erfarenheter som getts under de år som följts av beslutet.  
 
Tanken är att de föreningarna i respektive distrikt som ser en möjlighet i ett utvidgat 
regionalt närverk ska få möjlighet att agera som SO. Det Finns inget tvång, utan bygger 
på valfrihet och att den föreningen ser det som en möjlighet att vara den regionala 
kontakten till RF-SISU samt att samla kraften i föreningarna i distriktet.  
 
- Studentidrotten får tillgång till de ekonomiska medel som är öronmärkta hos RF-SISU 
distrikten för att utveckla studentidrotten  
- Studentidrotten ges möjlighet att delta i de demokratiska processerna inom idrotten 
(rösträtt vid årsstämmor och möjlighet att lämna motioner till RF-SISU distrikten.  
- Studentidrotten nås av informationsflödet från distrikten på RF-SISU. DF och SISU 
(inbjudan till utbildningar och temakvällar, bidragsmöjligheter med mera)  
- Det blir mindre administration och mer tid för konkret samarbete mellan våra 
föreningar  
 
Tanken med föreslagen stadgerevidering är dels att justera namnet på idrottens regionala 
distriktsorgan till RF-SISU, dels att förtydliga rollen och valen av studentidrottsombuden. 
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Valet bör ske av de föreningar som finns i den region det tänkta SO tillhör. Valet gör att 
det också blir tydliggjort att det är föreningen som väljs, och att föreningen sedan 
fördelar uppdraget inom sin egen organisation.  
 
 

Följdändring utifrån förbundsmötets beslut 2018 om antalet 
ledamöter i styrelsen 
 
Kapitel 2 Förbundsmötet 
 
§ 2.4 Ärenden vid förbundsmötet 
 
Tidigare lydelse Ny lydelse 
 
Vid ordinarie förbundsmöte skall följande 
ärenden förekomma: 

1. Mötets öppnande 
2. Granskning av ombudens 

fullmakter samt fastställande 
av röstlängden 

3. Val av ordförande för mötet 
jämte ersättare för denne 

4. Val av två personer att jämte 
ordföranden justera mötets 
protokoll samt två personer 
att vara rösträknare 

5. Fråga om mötets behöriga 
utlysande 

6. Kandidatnominering 
7. Föredragning av styrelsens 

verksamhets- och 
förvaltningsberättelse för de 
två senaste verksamhetsåren 

8. Föredragning av revisorernas 
berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen för den tid 
revisionen avser 

10. Behandling av förslag från 
föreningar eller 
distriktsorganisationer som 
skriftligen tillställs förbundet 
senast den 1 september 
jämna år 

11. Behandling av från styrelsen 
eller revisorerna hänskjutna 
frågor 

12. Fastställande av 
verksamhetsplan och budget 

Vid ordinarie förbundsmöte skall följande 
ärenden förekomma: 

1. Mötets öppnande 
2. Granskning av ombudens 

fullmakter samt fastställande 
av röstlängden 

3. Val av ordförande för mötet 
jämte ersättare för denne 

4. Val av två personer att jämte 
ordföranden justera mötets 
protokoll samt två personer 
att vara rösträknare 

5. Fråga om mötets behöriga 
utlysande 

6. Kandidatnominering 
7. Föredragning av styrelsens 

verksamhets- och 
förvaltningsberättelse för de 
två senaste verksamhetsåren 

8. Föredragning av revisorernas 
berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen för den tid 
revisionen avser 

10. Behandling av förslag från 
föreningar eller 
distriktsorganisationer som 
skriftligen tillställs förbundet 
senast den 1 september 
jämna år 

11. Behandling av från styrelsen 
eller revisorerna hänskjutna 
frågor 

12. Fastställande av 
verksamhetsplan och budget 
för löpande samt 
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för löpande samt 
nästkommande 
verksamhetsår 

13. Val av ordförande för två år 
samt av åtta ledamöter för 
två år 

14. Val av två revisorer jämte 
suppleanter för dessa för två 
år 

15. Val av ordförande och 
ledamöter i valberedningen 

16. Val av ombud jämte 
erforderligt antal suppleanter 
till Riksidrottsmötet 

17. Val av och förslag till 
representanter i 
internationella organisationer 

18. Överläggning om vid mötet 
väckta frågor 

Mötets avslutande 

nästkommande 
verksamhetsår 

13. Val av ordförande för två år 
samt av sex ledamöter för två 
år 

14. Val av två revisorer jämte 
suppleanter för dessa för två 
år 

15. Val av ordförande och 
ledamöter i valberedningen 

16. Val av ombud jämte 
erforderligt antal suppleanter 
till Riksidrottsmötet 

17. Val av och förslag till 
representanter i 
internationella organisationer 

18. Överläggning om vid mötet 
väckta frågor 

Mötets avslutande 
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Förslag kring förtydligande av stadgar gällande jämvikten av 
kvinnor och män i förbundets styrelse 
 
Kapitel 3 Förbundsstyrelse 
 
§ 3.2 Sammansättning 
 

Tidigare lydelse Ny lydelse 
 
Styrelsen består av ordförande och sex 
ledamöter. Sammansättning av styrelsen 
ska återspegla samhället i stort vad gäller 
mångfald och jämställdhet. Styrelsen 
fördelar inom sig arbetet. Styrelsen kan 
utse en vice ordförande.   

 

 
Styrelsen består av ordförande och sex 
ledamöter med jämn könsfördelning. 
Sammansättningen i övrigt ska återspegla 
samhället i stort vad gäller 
mångfald. Styrelsen fördelar inom sig 
arbetet och kan utse en eller flera vice 
ordföranden. 
 

 
 
 

Förslag kring justering av stadgar för att förtydliga 
studentidrottsombudens roll och ansvar 
 

Kapitel 6 Regional indelning 

§ 6.1 Verksamhetsområde och sammansättning 
 

Tidigare lydelse Ny lydelse 
 
För att tillvarata studentidrottens 
intressen på regional nivå ska det 
antingen finnas 
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 
eller studentidrottsombud (SO). 
 
Ett SDF omfattar de föreningar som är 
medlemmar i SAIF och som har sin hemvist 
inom SDF:s geografiska område. Den 
geografiska indelningen i SDF och SO 
fastställs av förbundsmötet. I de DF som 
omfattas av en eller flera 
studentidrottsföreningar men där underlag 
för SDF inte finns ska studentidrottsombud 
finnas som tillvaratar studentidrottens 
intressen regionalt. 

 
För att tillvarata studentidrottens 
intressen på regional nivå ska det 
antingen finnas 
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) eller 
studentidrottsombud (SO). 
 
Ett SDF omfattar de föreningar som är 
medlemmar i SAIF och som har sin 
hemvist inom SDF:s geografiska område. 
Den geografiska indelningen i SDF 
fastställs av förbundsmötet. I de distrikt 
hos RF-SISU som omfattas av en eller 
flera studentidrottsföreningar men där 
underlag för SDF inte finns ska 
studentidrottsombud finnas som 
tillvaratar studentidrottens intressen 
regionalt. 
 
Ett studentidrottsombud är alltid en 
studentidrottsförening som utses av 
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Studentidrottsombud utses av 
studentidrottsföreningarna i respektive DF 
och bekräftas av SAIF:s förbundsstyrelse. 

 

studentidrottsföreningarna i respektive 
RF-SISU distrikt och fastställs av SAIF:s 
förbundsstyrelse. Val sker i koordinering 
med förbundskansliet. 
 

 
 

§ 6.1 Verksamhetsområde och sammansättning 
För att tillvarata studentidrottens intressen på regional nivå ska det antingen finnas 
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) eller studentidrottsombud (SO). 
 
Ett SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SAIF och som har sin hemvist inom 
SDF:s geografiska område. Den geografiska indelningen i SDF fastställs av förbundsmötet. 
I de distrikt hos RF-SISU  som omfattas av en eller flera studentidrottsföreningar men där 
underlag för SDF inte finns ska studentidrottsombud finnas som tillvaratar 
studentidrottens intressen regionalt. 
 
Ett studentidrottsombud är alltid en studentidrottsförening som utses av 
studentidrottsföreningarna i respektive RF-SISU distrikt och bekräftas av SAIF:s 
förbundsstyrelse. Val sker i koordinering med förbundskansliet och gäller fram till 
kommande förbundsmöte. 
 

§ 6.2 Beslutande organ 
SDF:ens beslutande organ är SDF-årsmötet, extra SDF-årsmöte och SDF-styrelsen. 
 
§ 6.3 Stadgar för SDF 
SDF skall organisera sin verksamhet enligt av SDF-årsmötets fastställda stadgar. SDF:s 
stadgar skall följa de av SAIF fastslagna och granskade normalstadgarna för SDF. De av 
SDF-årsmötet antagna stadgarna ska godkännas av SAIF:s styrelse, som därvid har rätt att 
påkalla ändring av stadgarna. 
 

§ 6.4 SDF-årsmöte 
SDF-årsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, skall varje år genomföras 
senast september månads utgång. 
 

§ 6.5 SDF och studentidrottsombuds ansvar 
Tidigare lydelse Ny lydelse 
SDF och studentidrottsombuds 
uppgifter är att: 

• företräda, samordna och 
stödja studentidrotten inom 
DF/SISU-distriktet 

• delta som ombud vid 
DF/SISU: årsstämma. Vid 
förhinder för denne eller om 
distriktsorganet är berättigat 
att utse fler än ett ombud, 
ska de inom DF/SISU-
distriktet anslutna 

SDF och studentidrottsombuds uppgifter är 
att: 

• företräda, samordna och 
stödja studentidrotten inom 
RF-SISU distriktet 

• delta som ombud vid RF-
SISU distriktets: årsstämma. 
Vid förhinder för denne eller 
om distriktsorganet är 
berättigat att utse fler än ett 
ombud, ska de inom RF-
SISU-distriktet anslutna 

mailto:info@saif.se
http://www.studentidrott.se/


 
 

 

Sveriges akademiska idrottsförbund         2020-09-30          

POSTADRESS: 
Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund 
Box 11016 
100 61 Stockholm 

 

BESÖKSADRESS: 
Skansbrogatan 7 
118 60 Stockholm 

KONTAKT: 
Tel: 0104765490  
E-post: info@saif.se 
Hemsida: www.studentidrott.se  

ORGANISATIONSNUMMER: 
817600-7147 

föreningarna beredas tillfälle 
att utse ombud 

• motta och fördela bidrag 
från DF/SISU samt svara 
mot DF/SISU:s 
redovisningskrav 

• vara kontakt gentemot SAIF 
för 
studentidrottsföreningarnas 
räkning 

 

föreningarna beredas tillfälle 
att utse ombud 

• motta och fördela bidrag 
från RF-SISU samt svara 
mot RF-SISU:s 
redovisningskrav 

• vara kontakt gentemot SAIF 
för 
studentidrottsföreningarnas 
räkning 
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Proposition (förslag) kring verksamhetsplan 2020/2021 och 
2021/2022 

Förslag till beslut 

Att:   förbundsmötet antar styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020/2021 
och   2021/2022 

Vad är en verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen är det som gör strategin mer konkret, något som visar och pekar ut 
riktningen i vad vi vill genomföra för att vi på lång sikt ska kunna uppnå vår strategi. 
Verksamhetsplanen är tvåårig med en efterföljande förbundsstämma. På 
förbundsstämman presenteras resultatet av det genomförda arbetet och en ny 
verksamhetsplan presenteras som bygger på utfallet från de senaste två åren.  

Verksamhetsplanen utgår utifrån de styrande dokument som finns. Den första grunden är 
ändamålsparagrafen i våra stadgar: 

”SAIF har till uppgift att utveckla, främja och administrera studentidrotten i Sverige på ett 
sådant sätt att den står i överenskommelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbund (RF) stadgar, samt att företräda 

denna idrott internationellt. 

SAIF är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som ska 
motverka all form av diskriminering och aktivt verka för en dopingfri idrott samt verka för 

mångfald och jämlikhet.” 

Utifrån ovanstående har nu rörelsen beslutat sig för en övergripande målbild till 2026. 

mailto:info@saif.se
http://www.studentidrott.se/


  

 

 

Sveriges akademiska idrottsförbund               2020-09-23             stockholm 

POSTADRESS: 

Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund 

Box 11016 

   

 

BESÖKSADRESS: 

Skansbrogatan 7 

118 60 Stockholm 

KONTAKT: 

Tel: 0104765490  

E-post: info@saif.se 

Hemsida: www.studentidrott.se  

ORGANISATIONSNUMMER: 

817600-7147 

Studentidrotten 2026  
– Enkelt att börja, enkelt att vara engagerad och enkelt att föra vidare. 
 
Målbilden är att studentidrotten 2026 utvecklar både förening och medlem. Det 
uppfattas som meningsfullt, roligt och enkelt att engagera sig, och stimulerande att bidra 
till något större. 
 
Studentidrotten bidrar till en demokratiskolning med föreningskunskap och ideellt 
ledarskap som grund. 
 
Studentidrotten präglas av en effektiv administration med smidiga överlämningar. 
 
Effekten blir fler drivande föreningar som attraherar fler. Studentidrotten blir det 
självklara valet för studenter. 
 
För att kunna åstadkomma detta 
mål har studentidrotten 
identifierat tre förflyttningar, 
områden där vi lägger fokus för 
att kunna utveckla vår rörelse 
framåt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAIF:s uppdrag 
Som nationellt förbund i idrotten så finns det grundläggande uppdrag som vi utför. Enligt 
våra stadgar ska vi utveckla, främja och administrera studentidrotten i Sverige på ett 
sådant sätt att den står i överenskommelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund. Vi ska i övrigt även följa Riksidrottsförbundets stadgar samt företräda vår 
idrott internationellt. Det innebär även att vi arbetar med antidopning i samarbete med 
studentidrottsföreningarna. 
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Generell fokus de aktuella två åren 
Studentidrotten vill testa nya idéer och reflektera över tidigare engagemang och insatser. 
Reflektion är extra viktigt då vi vill fortsätta med det som ger resultat, men vi ska också 
våga släppa det som inte känns relevant eller inte ger önskat resultat. 
Relationsbyggandet med föreningarna syftar till långsiktig verksamhet och att fler 
föreningar ska växa med hjälp av SAIF och RF-SISU distrikt. Studentidrotten bjuder in till 
ett vidare engagemang i SAIF nationellt. 

De tre förflyttningarna inom strategi 2026 

En samlad kraft 
Studentidrottens attraktiva målgrupp underlättar samarbeten som stärker oss.  

Målbilden är att studentidrotten 2026 har en gemensam röst som kommunicerar vikten 
av fysiskt aktiva studenter. Medlemsföreningarna och förbundet arbetar tillsammans med 
studentidrottens utveckling.  

Med vår internationella representation blir vi en kraft att förmedla goda värden. Good 
governance står i centrum vilket vi i alla sammanhang är bärare av nationellt så väl som 
internationellt. Vårt internationella engagemang bygger på närvaro, transparens och 
ansvar.  

Samarbeten förbättrar studentidrottens möjligheter att positionera sig och arbeta för 
exempelvis fler idrottsytor. 

Effekten blir samarbeten som leder till mer studentidrott för fler. 

Att samla kraften är viktigt, och det var även ett fokusområde i föregående strategi. Vi 
vill här fortsätta det arbetet. Ett första steg är att på ett än bättre sätt samla 
studentidrotten, både tillsammans med de som är medlemmar i förbundet idag, och de 
som bedriver studentidrott men som inte är medlemmar i förbundet i dagsläget.  

Att låta så många föreningar som möjligt träffas så ofta som behövs för att stärka 
varandra genom erfarenhetsutbyten tror vi är viktigt för att utvecklas 

Vi vill även fortsätta det påbörjade arbetet med att få en bättre dialog med lärosätena, 
dels genom lärosäteskartläggningen, dels genom att få igång konkreta samarbeten med 
lärosätena som gynnar våra föreningar och ger studentidrotten som begrepp en ökad 
ställning.  
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Fyra fokusområden inom en samlad kraft 
• En samlad studentidrott 

o Det ska finnas regelbunden kontakt mellan föreningar och förbund där den 
lokala kraften är i fokus.  

o Studentidrotten lokalt och regionalt ska ges möjlighet att föras samman till 
en större gemensam kraft.  

o Vi ska ha ett system för att proaktivt identifiera studentidrott och välkomna 
den till förbundet.  

o SAIF ska uppmuntra och utveckla föreningsutveckling på bred front.  
o Studentidrottsombudens roll ska stärkas.  

• Lärosäten 
o Goda exempel på samarbeten där lärosäten finns med ska lyftas och 

spridas.    
• Internationellt engagemang 

o Det ska arbetas för ökad svensk internationell representation.   
o Samarbetet med studentidrottsförbund i Norden ska utökas.  

• Framtid 
o Det ska läggas en plan för att kunna använda studentidrotten i sin helhet i 

samspel med externa aktörer.  
o Det ska läggas en plan för att förstärka bilden av svensk studentidrott.  

 

Vår syn på tävling  
Studentidrotten öppnar upp för nya tränings- och tävlingsformer med fokus på 
gemenskap och glädje. 
 
Målbilden är att tävlingsverksamheten attraherar fler till studentidrotten och fler 
studenter ges möjlighet till tävling i förening, nationell tävling och internationell tävling.  
 
Studentidrotten skapar förutsättningar till att tävla och utvecklas på sin egen 
ambitionsnivå.  
 
Vi eftersträvar att ytterligare stärka vårt samarbete med andra idrottsförbund nationellt 
och internationellt vilket möjliggör internationellt tävlande för studenter.  
 
Studentidrotten arrangerar löpande nationella och internationella arrangemang i 
samarbete med lärosäten och destinationer, vilket leder till stolthet för både lokala 
föreningar, destinationer och lärosäten. En stolthet som skapar förutsättningarna för en 
bredare studentidrott lokalt. 
 
Effekten blir fler aktiva både nationellt och internationellt.  
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I vårt tävlingsutbud ska det finnas utrymme för konkurrensmässiga tävlingar för de 
arrangörer som vill kora svenska mästare och för de studenter som vill ut på den 
internationella arenan ska vi stödja och möjliggöra deltagande. Likväl ska vi vara en 
garant för att det arrangeras tävlingar för alla som oavsett idrottslig nivå har en ambition 
och vilja att träna och tävla tillsammans med andra studenter. Detta innefattar att vi tar 
en aktiv roll tillsammans med våra arrangörer i framtagning och fastställande av 
tävlingsupplägg i form av idrotter, grenar och tävlingsregler.  
 
Studentidrotten ska erbjuda alla möjligheter att kunna medverka i olika former av tävling, 
oavsett nivå på prestation och allvar.  
 
Tre fokusområden inom vår syn på tävling  

• Nationell och regional tävling 
o Vi ska inventera och stötta lokala evenemang. 
o Utveckling av nationella mästerskap ska ske i dialog med andra 

specialförbund för att uppnå utökat engagemang. 
o Utvecklande ska ske av långtidskoncept inom nationell tävlingsverksamhet. 
o Vi ska söka samarbetsformer tillsammans med andra genomförare av 

arrangemang. 
• Internationell tävling 

o Vi ska vara en genomförare och marknadsförare av internationell 
studentidrott. 

o Vi ska planera för kommande internationella mästerskap i Sverige.  
o Vi ska stödja och uppmuntra svenskt deltagande i internationella 

mästerskap.  
• Digital tävling 

o Vi ska vara en katalysator till lokala engagemang som skulle kunna nå ut 
regionalt eller nationellt.  

Trygg idrott 
En öppen och trygg verksamhet gör att fler söker sig till studentidrotten och vår 
gemenskap. 
 
Målbilden är att varje studentidrottsförening 2026 ska erbjuda en verksamhet som är 
inbjudande för alla, oavsett egna förutsättningar och där varje medlem och ledare är en 
förebild.  
 
Studentidrottens ledarskap är inkluderande, gränssättande och stöttande. Vi är nyfikna på 
varandra och ser olikheter som en styrka. 
  
Studentidrotten har ett tillåtande klimat som uppmuntrar att prova nytt. 
 
Effekten blir en studentidrott som visar mångfalden hos studenter och utbildar 
morgondagens ledare.  
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Med trygg idrott vill vi ha ett inkluderande ledarskap med insikt. Det finns ett antal 
berättelser i våra föreningar om olika kulturer som sätter sig inom idrotter som gör att 
aktiviteterna kan upplevas som exkluderande. Vi vill att föreningar ska få möjlighet att 
reflektera över den verksamhet man bedriver och se hur den kan utvecklas och förändras 
till en inkluderande miljö där alla ges möjlighet att utvecklas på sin ambitionsnivå.  
 
För att underlätta föreningarnas administration, att göra det enklare att driva förening och 
ge tid och kraft till utveckling, vill vi ge möjligheter till föreningar att utvecklas, förenkla 
sin administration och använda relevanta administrativa stödsystem. 
  
Tre fokusområden inom trygg idrott 

• Ledarskap 
o Vi vill definiera det goda ledarskapet inom studentidrotten och sprida dess 

värden till fler. 
o Vi vill initiera en utbildningsstege/ett bildningssystem i förbundet. 

• Demokrati 
o Vi vill nyttja kraften i de digitala system som erbjuds för mer fokus på 

verksamhet.  
o Utveckla föreningsdemokratin under studentidrotten.  

• Tillgänglighet 
o Vi vill skapa förutsättningar för att värva medlemmar till 

studentidrottsföreningar som har ambition, vilja och kraft.  
o Utveckla mångfald i praktiken inom studentidrotten. 
o Vi vill inventera och sprida relevant forskning kring aktiva studenter.  
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Budget 2020-2022 
2020-2021 2021-2022 

Intäkter 

Medlemsavgift förening 70 000 70 000 

RF - Projektstöd *1 295 000 160 000 

RF - Organisationsstöd 1 694 500 1 830 000 

RF - Verksamhetsstöd 1 915 000 1 910 000 

Sponsorer 400 000 400 000 

Projektfinansiering exkl RF 100 000 100 000 

Summa Intäkter: 4 474 500 4 470 000 

Kostnader 

Förbundskostnader -3 430 000 -3 455 000 

Styrelse och förtroendevalda -235 000 -210 000

Personal  -2 485 000 -2 535 000

Kansli/admin -710 000 -710 000

Basverksamhet -265 000 -455 000 

Förbundsmötet *2 -50 000

Studentidrottsforum *3 -230 000

Kommunikation -80 000 -80 000

Internationell representation -20 000 -30 000

Försäkring av studentidrottens medlemmar -90 000 -90 000

Arbete mot dopning -25 000 -25 000

Verksamhets/föreningsstöd -660 000 -660 000 

En samlad kraft -220 000 -220 000

Vår syn på tävling -220 000 -220 000

Trygg idrott -220 000 -220 000

Summa Kostnader: -4 355 000 -4 570 000

Resultat 119 500 -100 000

*1 Utöver detta finns projektstöd barn och ungdom som går
direkt till föreningar om 510 000 och 560 000

*2 Nettoredovisat

*3 Nettoredovisat
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Ekonomisk inriktning 2020–2022 
 
Förbundsstyrelsen fördelar de ekonomiska resurserna utifrån verksamhetsplanen 2020–
2022 och utifrån de beslut som fattas på förbundsmötet i oktober 2020. Ett 
kompletterande mål för den finansiella styrningen är att förbundets egna kapital ska vara 
tillräckligt stort för en kontrollerad avveckling av verksamheten under en 
sexmånadersperiod. 
 
Ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet 
En stor del av Sveriges Akademiska Idrottsförbunds intäkter kommer från 
Riksidrottsförbundet. Stödet består av tre delar, organisationsstöd, verksamhetsstöd och 
projektstöd. Organisationsstödet är ett basstöd som är till för att hantera en 
grundläggande verksamhet. Verksamhetsstödet är primärt riktat för att stötta 
ungdomsidrotten samt en mindre del för att stötta satsningar mot vuxna (äldre än 25 år). 
Projektstödet är specifika satsningar inom olika områden till riksidrottsförbundet.  
 
De olika stöden till förbundet baseras främst idag på antalet föreningar, antalet registrerat 
i idrott online samt utbildningstimmar. Detta stöd är dock under utredning och de 
slutgiltiga kriterierna kommer att fastställas på riksidrottsmötet 2021.  
 
Vikten av att alla föreningar uppdaterar i IdrottOnline 
Med anledning av att ovanstående parametrar påverkar det centrala stödet till 
studentidrotten är det av största vikt att alla föreningar rapporterar in LOK-stöd (som 
akademisk idrott) samt registrerar alla sina medlemmar i IdrottOnline. Det är även viktigt 
att ha kontakt med SISU Idrottsutbildarna så att den utbildningsverksamhet som bedrivs i 
föreningens regi rapporteras in.  
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Budget 2020–2022 i korthet 
 
Generellt  

Förbundet har fått minskade intäkter och har dragit ner personalstyrkan till fyra anställda. 
Fokuset har lagts att följa strategin och verksamhetsplanen och därmed lägga mer fokus 
på våra föreningar.  

 
Intäkter 

Kommentar 
o Årsavgifter är föreningarnas medlemsavgift till Sveriges Akademiska 

Idrottsförbund. 
o RF-bidragen är kända 2020 och 2021. Som nämnt är bidragen under 

utredning och till 2022 är det inte känt vad bidraget blir.  
o Sponsorer är intäkter från Svenska Spel. 
o Extern finansiering är intäkter från fonder, stiftelser och övriga 

samarbetspartners. 
o Projektstöd som går direkt till våra föreningar finns inte redovisat i bår 

budget, det ligger utanför. 510 000kr för 2020 och 560 000kr för 2021.  

 

Kostnader 
Förbundskostnader 

 

Kommentar 
o Styrelsens kostnader handlar om resor, boende och övriga kostnader 

förknippade med styrelsemöten och andra möten för styrelsen. Här ingår 
även kostnader för förbundets valberedning. 

Basverksamhet 
 

Kommentar 
o Det digitala förbundsmötet ger minskade kostnader som istället kan ges till 

föreningar genom andra satsningar.  
o Satsningen på att alla studentidrottens medlemmar är försäkrade ligger här 
o Kostnaderna för internationell representation finns transparant redovisade 

här.  

 
Verksamhets/föreningsstöd 
 

Kommentar 
o Vilka meddel som läggs inom respektive område är inte satt i detalj. Det 

kommer styras av vår löpande dialog med föreningarna med strategin som 
utgångspunkt och fokus.  
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Valberedningens förslag på förbundsstyrelse och revisorer  

 
SAIFs förbundsstyrelse (FS) ska bestå av en ordförande och sex ledamöter. Dessa ska tillsammans, 
men med ett personligt ansvar, företräda och leda SAIF. Varje förbundsmöte ska välja ordförande 
för två år och sex ledamöter på två år. Förbundsmötet ska också välja en revisor och en 
lekmannarevisor med tillhörande suppleanter på två år. 
 
Enligt av SAIFs förbundsmöte (FM) 2018 antagna stadgar ska sammansättningen av FS återspegla 
samhället i stort vad gäller mångfald och jämställdhet. I proposition av FS föreslås detta preciseras 
av FM 2020 så att: ledamöterna ska vara jämnt fördelade mellan kvinnor och män. 
Sammansättningen i övrigt ska återspegla samhället i stort vad gäller mångfald. I skrivande stund 
är denna förändring inte antagen av FM.  

Valberedningen (VB) har förberett valen inför det digitala FM 2020. VB har följt arbetet i FS bland 
annat genom att delta på nästan alla FS-möten och intervjuat alla ledamöter om styrelsens 
arbete. Detta har legat till grund för de frågor som ställts till alla kandidater. Generellt har fokus 
lagts på FS samlade förmåga att genomföra strategi 2026, vilken FS lägger fram som proposition 
på FM 2020. Särskilda frågor har ställts till ordförandekandidaterna, däribland vilka kompetenser 
man bidrar med, vad man kan tillföra som ordförande och viktigaste egenskaperna som 
ordförande. 

VB har informerat medlemsföreningarna om vilka nuvarande ledamöter som står till förfogande för 
omval. Via SAIFs olika kommunikationskanaler har vi uppmanat föreningarna att nominera 
kandidater. VB har mottagit tre förslag på ordförande och elva förslag på ledamöter till FS, både 
direkt från medlemsföreningarna och även från andra (se Bilaga 2).  

VBs arbete har primärt utgått från de kandidater som föreningarna föreslagit till FS. VB har 
intervjuat alla kandidater och slutligen försökt bedöma vilka individer som tillsammans utgör den 
bästa laguppställningen för att uppfylla den föreslagna inriktningen i strategi 2026 och 
verksamheten under de två närmaste åren. Som ett led i detta har VB särskilt uppmärksammat 
kunskaper och intresse för de utmaningar som studentidrottens medlemsföreningar står inför.  

VB har bedömt hur varje kandidat kan bidra till FS. Den bedömningen gäller både kandidaternas 
egna kvalifikationer och hur dessa bäst bidrar till ett effektivt lagbygge.  

Vad beträffar förslagen på revisorer föreslår valberedningen omval av nuvarande för en ny 
tvåårsperiod. 

 

Valberedningens samlade förslag framgår av Bilaga 1  

SAIFs valberedning  

Annahita Amini, LARS 

Erwin Apitzsch, LUGI Skidor; Linero IF, IFK Lund 

Peter Huotila (ordförande maj 2019-sep 2020), NNIF  
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Bilaga 1 – Valberedningens förslag, beslut 2020-09-25 

1. Ordförande för två år: 
• Astrid Wetterström   nyval 

2. Styrelseledamöter för två år: 
• Emilia Löfgren, LARS  omval 
• Christopher Svensson, VUGI  omval 
• Kristian Stålberg, SSIF   omval 
• Cecilia Västgård, UARK   nyval 
• Mikael Gyllenhammar, CIS  nyval 
• Paniz Yousefi, JUSA   nyval 

 

3. Revisor för två år: 

• Johan Grahn, Revisorshuset i Uppsala omval 

4. Revisorssuppleant för två år: 
• Mats Johansson, Revisorshuset i Uppsala omval 

 

5. Lekmannarevisor för två år: 
• Björn Fredriksson, NNIF  omval 

 

6. Lekmannarevisorssuppleant för två år: 
• Magnus Eklund, KNIF  omval 

 

Bilaga 2 – Nominerade kandidater  

Ordförande: 
• Astrid Wetterström    nyval 
• Christopher Svensson VUGI nyval 
• Erik Björkman   KAUIF nyval 

Styrelseledamöter: 
• Astrid Wetterström    omval 
• Emilia Löfgren  LARS omval 
• Erik Björkman  KAUIF avböjt från att kandidera 
• Christopher Svensson VUGI  omval 
• Kristian Stålberg  SSIF  omval 
• Cecilia Västgård   UARK nyval 
• Helena Ekman    avböjt från att kandidera 
• Mikael Gyllenhammar CIS nyval 
• Paniz Yousefi  JUSA nyval 
• Sara Osberg  JUSA nyval 
• Sophia Fröberg Liljenberg JUSA  avböjt från att kandidera 
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Till SAIFs förbundsmöte 2020-10-24 

 

Tack för mig! 
 

Jag har varit ordförande i valberedningen drygt femton månader. Tyvärr närvarar jag inte på 

förbundsmötet och väljer därför att tacka för att ha fått chansen att vara förtroendevald i SAIF 

på detta sätt. 

Valberedningen har haft en unik möjlighet att föreslå en styrelse utifrån mycket kompetenta 

personer. Här finns många viktiga perspektiv för 2020-talets studentidrott representerade. En 

god grund för att förverkliga ambitionerna i det som benämns Strategi 2026.  

 

Spoiler alert: i detta sammanhang är det värt att nämna att RF är mycket tydliga med att 

valberedningens arbete ska kännetecknas av tystnadsplikt, på kanslisvenska heter det:  

Valberedningen har att inför årsmötet bereda valen och meddela medlemmarna 

vilken eller vilka kandidater som nomineras. Det som meddelas är 

valberedningens beslut i nomineringsfrågan och vid en situation av oenighet 

inom valberedningen är det beslutet (= majoritetens uppfattning) som meddelas. 

Om valberedningens interna arbete och överläggningar ska intet yppas, det 

brukar anges i föreningars och förbunds stadgar.  

Det betyder att ”what happens in valberedningen stays in valberedningen”. Jag kommer därför 

bara att göra en personlig allmän reflektion. 

 

Bredden på alla som kandiderar är faktiskt helt enastående. Både dagens och gårdagens 

studentidrottare finns med. Det finns kompetens inom ekonomi, juridik, digitalisering, 

entreprenörskap, marknadsföring och strategisk kommunikation.  

Förståelsen för både de små och de stora föreningarnas behov kan också checkas av bland 

kandidaterna. Det finns de som har upparbetade nätverkskontakter inom andra delar av den 

nationella, den internationella idrotten (t.o.m. IOK) och andra viktiga delar av civilsamhället. 

Återigen: en god grund för att förverkliga ambitionerna i det som benämns Strategi 2026. 

 

Det är också spännande att det har funnits hela tre kandidater till ordförandeposten från 

nuvarande styrelsen.  

En förbundsordförande inom riksidrotten har förmågan att vara en god närvarande företrädare 

för idrottsrörelsen såväl nationellt och internationellt. Ordförande har en god förankring i hela 

det egna förbundets totala spännvidd.  

Förstår de förväntningar som en stor studentidrottsförening med kansliresurser har på ett 

nationellt stödjande förbund. Förstår samtidigt de behov som finns hos en mindre verksamhet, 

där ordförande har alla föreningens fotbollar hängandes i ett volleybollnät på sitt studentrum. 



   

Ett effektivt lagbygge är ofta en liknelse från idrottsvärlden när man beskriver en väl 

fungerande styrelse. Ordförande är lagledaren som mycket väl känner till spelarnas olika 

förmågor och kan få lagdelarna att anfalla eller backa hem när så behövs. Ordförande är också 

byråkraten som vet när det skyndar att komma till beslut och när det finns stort utrymme till 

analys. 

 

Nu får ni ombud på förbundsmötet omhänderta valberedningens arbete. Ta väl hand om 

resultatet!  

 

Det har tveklöst varit en ynnest att ha fått vara en del av denna nomineringsprocess. 

Stort tack för denna tid! 

 

Uppsala 2020-10-01 

Peter Huotila, valberedningens ordförande maj 2019-sep 2020 



 
 
 

 

Sveriges Akademiska Idrottsförbund 

KONTAKT: 
Tel: 0104765490  
E-post: info@saif.se 

POSTADRESS: 
Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund 
Box 11016 
100 61 Stockholm 
 

BESÖKSADRESS: 
Skansbrogatan 7 
118 60 Stockholm 

Förslag till förbundsmötet 2020 
(punkt 16 och 17 på dagordningen) 
 
Val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till Riksidrottsförbundets och SISU: 
Idrottsutbildarnas stämma, samt val av och förslag till representanter i internationella 
organisationer 
 
Förbundsmötets ombud skall i samband med förbundsmötet utse vem/vilka som skall 
representera Sveriges Akademiska Idrottsförbund vid Riksidrottsförbundets och SISU 
Idrottsutbildarnas årsmöte samt vara representanter i internationella organisationer. 
 
Det kan vara svårt för förbundsmötets ombud att avgöra vem/vilka som är bäst 
lämpade att representera förbundet i olika sammanhang. Den nya styrelsen gör en 
intern arbets- och ansvarsfördelning och denna fördelning ligger till grund för styrelsens 
arbete. Det är därför en fördel om styrelsen kan få förbundsmötets förtroende att 
besluta i ovanstående frågor. 
 
Styrelsen föreslår förbundsmötet: 
• Att delegera till förbundsstyrelsen att utse representanter till Riksidrottsförbundets 
och SISU 
Idrottsutbildarnas årsmöte 
• Att delegera till förbundsstyrelsen att utse representanter i internationella 
organisationer 
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