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Pandemin har fortsatt haft sitt grepp om oss, 
men i takt med att vaccinationsgraden har stigit 
har verksamheten börjat återgå till det nya 
normala. Vi har börjat träffas fysiskt igen och vi 
kunde genomföra ett Studentidrottsforum som 
samlade ett stort antal studentidrottare från 
många föreningar, och som sprudlade av glädje 
och energi.


Premiären av den nationella tävlingen Akade-
miska spelen, i Göteborg närmar sig. Den lokala 
projektgruppen med studenter har med hjälp av 
förbundskansliet lagt grunden för en återkom-
mande nationell tävling. Planeringen närmar sig 
slutfasen och under en helg i slutet av septem-
ber går tävlingen av stapeln.


I och med pandemin har SAIF under året fort-
satt fått del av återstartsmedel från Riksidrotts-
förbundet (RF). Föreningarna har därmed haft 
möjlighet att erhålla omfattande ekonomiska 
projektbidrag. Dessa bidrag har 40 procent av 
studentidrottsföreningarna nyttjat. 


Förbundet lanserade under året en inklude-
ringsstudie för att ta temperaturen i våra stu-
dentidrottsföreningar. Studiens fokus har främst 
varit på att följa upp hur idrottens värdegrund 
efterlevs i praktiken, hur välkomnande studenti-
drotten är generellt och utifrån diskriminerings-
grunderna, samt hur väl studentidrottsfören-
ingarna känner till idrottens visselblåsartjänst. 
Syftet med visselblåsartjänsten är att fånga upp 
missförhållanden inom idrotten.


Styrelsen summerar 
året som gått


I år kunde vi även återuppta styrelseutbildning-
en som väckte stort intresse och som många 
föreningar deltog i. 


Detta års upplaga av förbundsmötet kommer att 
byta skepnad. I detta nu planeras det för fullt 
för en demokratifest för studentidrotten med 
delaktighet i fokus. Nytt för i år är mötesfor-
men påverkanstorg, där ombuden i lättsamma 
former kommer att få möjlighet att i mindre 
grupper debattera de liggande förslagen, dis-
kutera eventuella frågetecken och gemensamt 
lägga nya yrkanden. Förhoppningen är att skapa 
en större förståelse, påverkan och ägandeskap 
för studentidrottens utveckling. 
 


Astrid Wetterström 
Ordförande SAIF 
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Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF),
finns till för idrottsföreningar som är verksam-
ma vid universitet, högskola eller folkhögskola. 
Förbundet har 100 föreningar med ca 50 000 
medlemmar. Föreningarnas verksamhet spän-
ner över närmare 50 olika idrotter. SAIF finns 
som resurs för såväl medlemsföreningar som för 
enskilda studentidrottare. SAIF är medlem i Rik-
sidrottsförbundet (RF), SISU Idrottsutbildarna, 
det europeiska studentidrottsförbundet (EUSA), 
det internationella studentidrottsförbundet 
(FISU), The European Network of Academic 
Sports Services (ENAS) och Ideell Arena. 


Verksamhetsidé 


Svensk studentidrott ska inspirera och skapa 
förutsättningar för studenter att träna och 
tävla på sin ambitionsnivå. 


Vision  


Tillsammans skapar aktiva studenter glädje,
gemenskap, lärande och minnen för livet.


Specialdistriktsförbund och
studentidrottsombud 
Föreningarna i SAIF är indelade i fem
specialdistriktsförbund: Mellansveriges
Akademiska Idrottsförbund (MSAIF), Norrlands 
Akademiska Idrottsförbund (NAF), Skånes
Akademiska Idrottsförbund (SkAIF), Upplands 
Akademiska Idrottsförbund (UAIF) och Västsve-
riges Akademiska Idrottsförbund (VAIF).   


Föreningar invalda 2021/2022  
Föreningen IT-sektionen 
Föreningen Liu Water & Wind 
KTH Golfsällskap 
KTH Outdoor Club 
Lund Academic Rugby Club 
Medicinska föreningen i Stockholm 
Chalmers Seglarsällskap 
Tekniska Högskolan Football Club 


 


Föreningar utträdda 2021/2022 


Stockholm University Boat Club 
Lund Akademiska Roddklubb


  


Åtta föreningar


invalda 2021/2022


Två föreningar


utträdde 2021/2022


FÖRBUNDET


+8 -2
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Vid verksamhetsårets slut hade förbundet
100 medlemsföreningar. 


Det totala antalet medlemmar uppgick till
47 561 medlemmar.


Utifrån juridiskt kön var 48 procent av
medlemmarna kvinnor och 52 procent av
medlemmarna män.


Förbundsstyrelsen bestod av totalt sju personer. 
Utifrån juridiskt kön var 57 procent av styrelsen 
kvinnor och 43 procent män.


Förbundet i siffror


48% 52%


100  FÖRENINGAR


47 561
 Medlemmar


57% 43%


Könsfördelning
Styrelsen


Könsfördelning
Medlemmar
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Särskilda händelser 
under året 
Covid-19 
Pandemin är i skrivande stund ännu inte över 
enligt Folkhälsomyndigheten. Sedan 1 april 
2022 klassas dock inte Covid-19 som en all-
mänfarlig och samhällsfarlig sjukdom i Sverige. 
Alltsedan pandemins start för över två år sedan 
har verksamheten inom såväl förbundet som 
inom studentidrottsrörelsen påverkats på olika 
sätt och i olika grad. Studentidrotten har stund-
tals, precis som många andra verksamheter, 
drabbats hårt av pandemin. Genomgående har 
det dock funnits både vilja och engagemang att 
fortsätta sprida rörelseglädje. Förbundet har, där 
möjlighet funnits, uppmuntrat till att ställa om i 
stället för att ställa in för att upprätthålla en så 
välmående rörelse som möjligt. Sedan årsskiftet 
har verksamheten så sakteligen börjat återgå till 
någon form av ny ”normalitet”, där förbundet 
tar med sig de lärdomar och insikter som kom 
genom pandemin. 
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Återstartsstöd
Under verksamhetsåret har SAIF tilldelats sam-
manlagt 5 000 000 kronor från RF, i så kallat 
återstartsstöd. Syftet var att stimulera uppstart 
av verksamhet för att lindra coronapandemins 
effekter. Därmed skulle stödet säkerställa att 
idrottsrörelsen gavs möjlighet att rekrytera, 
återrekrytera och behålla medlemmar.


Förbundet har informerat studentidrotts-
rörelsen om möjligheten att ansöka om dessa 
extra medel genom såväl förbundets digitala
kanaler som via personlig föreningskontakt.  


Hur förbundet har valt att fördela
återstartsstödet
RF beslutade den 2 september 2021 att tilldela 
SAIF 2 500 000 kronor i återstartsstöd
omgång ett. Stödet skulle nyttjas senast 31 
augusti 2022. I denna första omgång valde 
förbundet att fördela 1 900 000 kronor i extra 
bidrag för våra medlemsföreningar att söka för 
uppstart av verksamheter. Av denna summa 
betalades totalt 1 800 000 kronor ut under 
verksamhetsåret.


Resterande stöd användes för att förstärka 
förbundskansliets föreningsutveckling för att 
framför allt stötta våra mindre föreningar utan 
personal.  


Den 3 december 2021 beslutade RF att SAIF 
skulle tilldelas ytterligare 2 500 000 kronor i 
återstartsstöd omgång två. Stödet ska nyttjas 
senast den 31 december 2022. I denna andra 
omgång valde förbundet att lägga en mindre 
del, 750 000 kronor, direkt ut till föreningarna. 
Resterande delar satsas inom ett antal områ-
den, bland annat på att genomföra ett än mer 
utvecklande förbundsmöte. En annan satsning 
är att bidra till en utvecklad långsiktig nationell 
tävling genom Akademiska spelen. Därtill satsar 
förbundet på ett fortsatt förstärkt kansli för att 
stötta våra föreningar personellt. Dessutom
satsar SAIF på en förstärkt central
marknadsföringssatsning av studentdrotten i 
Sverige genom ett samarbete med Mecenat.  


Dessa satsningar ryms inom flera olika delar 
av Strategi 2026 och används för att förstär-
ka förbundets arbete för att få största möjliga 
långsiktiga effekt. Läs mer om dessa satsningar 
och Strategi 2026 i nästa kapitel. 


 


1,8 Mkr
Har fördelats till förbundets föreningar 
under verksamhetsåret 2021/2022  


Totalt 41 föreningar har ansökt och
erhållit medel under verksamhetsåret


41
föreningar







Sveriges akademiska IDROTTSförbund Verksamhetsberättelse 2021/2022


8


Under verksamhetsåret har förbundet utgått 
ifrån och arbetat mot måluppfyllelse av Strategi 
2026. Alla arbetsområden och insatser på kans-
liet har utgått från de tre förflyttningarna och 
målsättningarna i strategin. De tre förflyttning-
arna som strategi 2026 bygger på är: en sam-
lad kraft, vår syn på tävling och trygg idrott. 
Målsättningen är en studentidrott där det är 
enkelt att börja, enkelt att vara engagerad och 
enkelt att föra vidare. Arbetet med strategin är 
pågående och löper över flera verksamhetsår.


Kommunikation
Kommunikationen från förbundet har under 
verksamhetsåret 2021/2022 fortsatt att präglas 
av pandemin. Detta har inneburit att förbundet 
via digitala kanaler, hemsida, nyhetsbrev och 
sociala medier fortsatt arbetet med att lyfta 
goda exempel från föreningarna för att sprida 
inspiration och tillförsikt under pandemin. 


En bärande del i kommunikationen från förbun-
det till medlemsföreningar och övriga intres-
senter är hemsidan. Under verksamhetsåret har 
några utvecklingsområden identifierats inom 
denna viktiga kommunikationskanal. Hemsidan 
uppdaterades med fokus på UX (användarvän-
lighet). Målet var att förenkla och förtydliga 
hemsidan. Under våren 2022 initierades även 
en satsning på att hitta en webbyrå. Syftet 
med webbyrån är att avhjälpa en del utmaning-
ar med hemsidan så som att göra hemsidan 
snabbare och att uppdatera cookies i enlighet 
med gällande lagkrav. Därtill är ambitionen att 
få ett förvaltnings- och supportavtal på plats 
där webbyrån arbetar proaktivt med bland 
annat uppdateringar och säkerhet. Arbetet med 
att sluta ett avtal med en webbyrå är i skrivan-
de stund i slutskedet.


Förbundskansliet har fortsatt jobba med fasta 
kontaktpersoner för föreningar och 53 fören-
ingar har deltagit i introduktionssamtal. Dessa 
introduktionssamtal fokuserar på att presentera 
SAIF och hur kansliet kan stötta föreningarnas 
verksamhet. Under samtalen får föreningarna 
även nyttig information från förbundsledning-
en. Tack vare dessa samtal framkommer goda 
exempel från rörelsen som förbundet kunnat 
uppmärksamma.


Våren 2022 startade en satsning på digita-
la lunchträffar. Varje vecka bjöd förbundet in 
till öppna lunchträffar med olika teman för att 
underlätta kommunikationen mellan kansli och 
medlemsföreningar och för att skapa gemen-
skap inom rörelsen under pandemin. 


  


STRATEGI 2026
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EN SAMLAD KRAFT
En av de tre förflyttningarna som förbundet 
arbetat med är en samlad kraft. Ambitionen är 
att både samla studentidrotten internt och att 
samla externa aktörer kring studentidrotten. 
Med gemensamma krafter kan studentidrotten 


utvecklas framöver. 


Studentsombudens roll
Förbundsstämman 2020 tydliggjorde Student-
idrottsombudens roll som en potentiell regional 
kraft inom studentidrotten och som kan vara en 
kontakt in till RF:s regionala organ, RF-SISU
distrikten. Detta arbete har tonats ned under 
året då vi sett att det funnits andra mer
prioriterade områden inom våra föreningar
där det funnits behov av stöttning. 


Lärosäten
Ett sätt att strukturera vår kontakt med landets 
lärosäten är genom att föra en närmare dia-
log med den idrottsvetenskapliga utbildningen 
på utvalda lärosäten. Vi kallar initiativet ”best 
buddy”. Syftet med best buddy är att vi ska 
vara den naturliga kontakten för idrottsutbild-
ningarna om de vill få sina studenter engagera-
de i föreningsliv och idrott. Studenterna får en 
relevant praktik och studentidrotten kan stärkas 
både nationellt och lokalt. De lärosäten vi sam-
arbetat mest med under året är GIH-Stockholm, 
Linnéuniversitetet och Malmö universitet.  


Vi har även inlett ett samarbete med Sveriges 
Förenade Studentkårer (SFS). Nätverket syftar 
till att träffa studentkårer som är intressera-
de av att minska den psykiska ohälsan bland 
landets studenter. Här arbetar förbundet med 
att lyfta och lägga fokus på motion som en 
häslofrämjande faktor.


Internationellt engagemang
Historiskt sett har SAIF varit en stark röst inom 
den internationella studentidrotten och det finns 
en uttalad strategi om ökad representation på 
den internationella scenen.  


Sedan 2019, med en paus under pandemin, har 
kampanjarbetet för att skapa en stark kandidat 
i Johanna S:t Clair Renard pågått i syfte att få 
henne inröstad i EUSA:s styrelse. Tyvärr nåd-
de arbetet inte hela vägen fram och rösterna 
räckte inte för att få Johanna invald. Det pågår 
nu ett arbete för att kunna få fram en ny stark 
kandidat till kommande omröstningar. Glädjan-
de nog har förbundet fått två personer enga-
gerade i EUSA:s kommittéer. Lovisa Broms är 
engagerad i utbildningskommittén och Hampus 
Herne är engagerad i studentkommittén.  


SAIF tittar närmare på inom vilka idrotter som 
ett samarbete med andra nordiska student-
idrottsförbund skulle kunna genomföras för att 
uttöka det nordiska samarbetet. Under kom-
mande verksamhetsår hoppas förbundet att den 
svenska studentidrotten kan delta på det första 
nordiska mästerskapet i innebandy. 
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Föreningsutveckling och nätverk
Förbundskansliet har regelbunden kontakt med 
medlemsföreningarna där vi genom ett struk-
turerat arbetssätt följer utvecklingen för att 
framför allt identifiera behov och utmaningar 
där förbundet kan assistera på olika sätt.  


Tack vare RiF:s arbete har idrotten fått öron-
märkta medel. Dessa medel syftar till att få in 
nya medlemmar i våra medlemsföreningar efter 
pandemin, att få tidigare medlemmar att kom-
ma tillbaka och att behålla de medlemmar som 
finns kvar. Genom dessa resurser har våra med-
lemsföreningar under verksamhetsåret kunnat 
söka ca 1 800 000 kr som har gått direkt till 
föreningarna. Läs mer om återstartsstödet på 
sida sju.


SAIF fortsätter att uppmuntra studentidrottens 
olika nätverk, där framför allt nätverken koppla-
de till våra föreningar med anställda är livs-
kraftiga. Nätverken är uppdelade i chefs-
nätverk, kanslinätverk, gruppträningsnätverk, 
gymnätverk, kommunikationsnätverk och
medlems- och servicenätverk. 


Arbetet mot nya föreningar
Under året har ett arbete pågått med att
identifiera studentidrott i föreningar som i
dagsläget inte är medlemmar i SAIF. De grup-
peringar som hittades bjöds in till introduktions-
möten där förbundet presenterades. Ett antal 
dialoger startade under året och intresset för att 
bli medlem var stort, framför allt i Göteborg där 
en större del av föreningarna finns. Flera för-
eningar runt om i Sverige planerar att bli med-
lemmar inom en snar framtid och totalt åtta 
föreningar blev medlemmar under året. Totalt 
har SAIF tagit kontakt med cirka 70 student-
idrottsföreningar som ännu inte är medlemmar
i förbundet. 
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Studentidrottsforum
Studentidrottsforum genomfördes den 5–6
november 2021 på Bosön Idrottscenter med 
fokus på återstart. Vid denna tidpunkt hade 
vissa coronarestriktioner lättat, vilket gjorde att 
vi vågade drömma om vad en återstart skulle 
kunna vara och hur det kunde se ut för stu-
dentidrotten. Vid träffen deltog 69 föreningar 
och 18 organisationer.


Under helgen fick vi bland annat lyssna till 
Uppsala Akademiska Roddarsällskap, Lunds 
Extremsportarsällskap och Halmstads Studen-
ters Idrottsförening och hur de ställt om under 
pandemin. Dessa föreningar delade även med 
sig av deras syn på framtiden för föreningarna. 
Vidare talade Johan von Essen om engagemang 
och hur det faktiskt ser ut i samhället idag.
Klara Härgestam pratade om retorik.  


Under pandemin fick Årets utmärkelser ett till-
skott i form av kategorin årets kreativa idé som 
vanns av Studentidrotten i Luleå (STiL) orien-
tering. Läs mer om Årets utmärkelser, vinnarna 
och juryns motiveringar på sidorna 18–19.


Till Studentidrottsforum 2022 har det under 
året planerats för en kortfilm för att på ett
pedagogiskt och lättöverskådligt sätt lyfta
och förklara Strategi 2026 för hela
studentidrottsrörelsen.


Syftet med filmen är att skapa förståelse för 
strategin och uppmuntra rörelsen att imple-
mentera strategin i föreningarnas verksamheter. 
Filmens budskap är att med samlad kraft dra 
åt samma håll och skapa en trygg studentidrott 
där alla kan tävla på sin ambitionsnivå. Tillsam-
mans skapar rörelsen en studentidrott där det är 
enkelt att börja, enkelt att vara engagerad och 
enkelt att föra vidare. 
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Framtid
Förbundet arbetar kontinuerligt med satsningar 
för att förstärka bilden av svensk studentidrott. I 
detta arbete är kommunikation en bärande del.


Under verksamhetsåret har den kommunika-
tionsstrategi som tidigare uppdaterades i linje 
med Strategi 2026 fortsatt att ligga till grund 
för såväl intern som extern kommunikation. 
Ledstjärnan för kommunikationen i de digitala 
kanalerna är att lyfta målbilden att det ska vara 
enkelt att börja, enkelt att vara engagerad och 
enkelt att lämna vidare.   


Samarbete med Mecenat 
Under våren 2022 initierades ett samarbete 
med Mecenat. Förbundet har fört dialog och 
förhandlat fram ett avtalsförslag där förbundets 
sex största föreningar får en förmånlig möjlighet 
till marknadsföring i Mecenats kanaler.
Möjligheten innebär att föreningarna kommer 
att synas på en så kallad partnersida hos
Mecenat. Genom utskick i ett antal av Me-
cenats kanaler drivs trafik till partnersidan och 
vidare till respektive förenings hemsida där ett 
studenterbjudande väntar. Tiden för utskicken, 
första halvan av september 2022, är strategiskt 
planerad för att generera maximalt resultat. 
Ambitionen har varit att få ett avtal på plats 
inför den viktiga höstterminen. Detta avtal har 
nu slutits. Dessutom förs diskussioner om ett 
långsiktigt samarbete med Mecenat som bygger 
på win-win och goodwill.
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Vår syn på tävling
Nationell och regional tävling 
I takt med att pandemin släppte sitt grepp om 
arrangemang och sammankomster kunde vi 
återgå till att samlas. Även om en del samman-
komster omfattades av restriktioner var det
underbart att återigen se studentidrottare 
samlas och konkurrera om SM-medaljer. Vi har 
stora förhoppningar att under kommande verk-
samhetsår kunna vara med och stötta nya mäs-
terskap, samtidigt som rörelsen hittar tillbaka till 
alla de mästerskap som fanns före pandemin.  


Akademiska spelen  
Under slutet av 2021 drog planeringen av
Akademiska spelen igång och arbetet med detta 
har pågått under våren 2022. Arrangemanget 
planeras till den 22–24 september 2022 i
Göteborg. Det kommer att vara en multisport-
tävling riktad mot studenter i Sverige. SAIF 
stöttar lokala krafter som ser Akademiska 
spelen som en satsning över tre år. Därefter är 
planen att evenemanget ska vara självgående 
och locka studenter många år framöver. Minst 
åtta föreningar är engagerade och kommer till-
sammans att arrangera cirka nio idrotter. Några 
av dessa föreningar är ännu inte medlemmar i 
SAIF. Här ser vi en stor möjlighet att kunna få 
in fler medlemsföreningar. Projektet drivs av 
en projektgrupp på fem personer som är eller 
nyligen varit studenter själva. Fyra av dessa har 
studerat sports management och varit aktiva i 
en av SAIF:s medlemsföreningar. Från kansliet 
på SAIF arbetar tre personer delvis i projektet 


varav en tävlingsansvarig, en föreningskonsulent 
och en kommunikatör. Flera organisationer i 
Göteborg har varit involverade och kommer att 
vara medarrangörer för evenemanget.


Akademiska spelen har inneburit en del kom-
munikativa insatser mot föreningar, studenter 
och sponsorer. Hittills har en grafisk profil och 
sociala plattformar skapats där bland annat 
information om arrangemanget har spridits 
externt. En hemsida har skapats för Akademiska 
spelen och ett sponsorarbete har påbörjats.
Två träffar har genomförts på Chalmers där 
föreningar och individer som haft en vilja att 
engagera sig i Akademiska spelen har närvarat.  
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Internationella tävlingar 
Pandemin fluktuerade i kraft och våra största 
arrangemang blev till slut omöjliga att genom-
föra. Förbundets närvaro på den internationella 
scenen har därför varit väldigt begränsad sam-
tidigt som framgångarna varit stora. I februari 
åkte åtta skidorienterare till Tjeckien och kam-
made hem inte mindre än fyra silvermedaljer. 
SAIF tittar kontinuerligt på möjligheten att 
arrangera internationella mästerskap och mö-
tesplatser. Under året har det dykt upp flera 
intressanta möjligheter. För några av dessa möj-
ligheter fortgår arbetet medan andra möjlighe-
ter inte realiserades. Under kommande år ligger 
förbundet bra till för att påbörja arbetet med 
bud på mästerskap under 2026 och framåt. 


Förbundets arbete för dubbla karriärer-


Förbundets arbete för dubbla karriärer
Frågan om ett svenskt system för dubbla kar-
riärer har SAIF, som en av flera aktörer, varit 
med och drivit under lång tid. RF har tagit en 
aktiv roll i framtagandet av ett sådant system. 
Idag finns det cirka 850 inskrivna studenter på 
program med dubbla karriärer som med respek-
tive universitets stöd kan fortsätta bedriva en 
elitsatsning inom sin idrott. SAIF har under året 
tagit upp kontakten med både RF och lärosäten 
för att undersöka hur de här studenterna kan 
inkluderas i den internationella studentidrot-
ten. I och med våra kontakter ingår förbundet 
numera i en styrgrupp för Riksidrottsuniversite-
tet på Göteborgs universitet. Förhoppningen är 
att dra lärdomar om möjligheterna med dubbla 
karriärer, och samtidigt vara med och utveckla 
studentidrotten lokalt.
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Trygg idrott
Bredare mångfald gör det lättare att rekrytera. 
Inkludering och trygghet är två viktiga faktorer 
för att möjliggöra mångfald. En genomlysning 
av studentidrottsrörelsen genomfördes i syfte 
att få en tydligare bild av nuläget när det gäller 
den upplevda inkluderingen och tryggheten. Tio 
föreningar intervjuades under höst- och vårter-
minen. En enkät gick ut till föreningarna där
66 unika svar processades och analyserades. 


Genomlysningen resulterade i rapporten Hur 
schysst är Studentidrotten? Rapporten kommer 
att finnas i sin helhet på förbundets hemsida 
studentidrott.se och ger en bild av hur
inkluderande och trygg föreningarna upplever 
studentidrotten.


Resultatet av inkluderingsstudien visar att 
kunskapen och medvetenheten om kulturer, 
normer och deras betydelse för att skapa förut-
sättningar för en trygg och öppen miljö har stor 
utvecklingspotential. Undersökningen visar en 
tydlig vilja att göra bra saker och att det finns 
en tilltro till att upptäcka och åtgärda problem.


Utifrån rapportens resultat genomförs löpande 
insatser för att arbeta för en trygg och inklude-
rande studentidrott.


Vid interna granskningar är det relevant att 
fundera på hur mycket självkritik och objektivi-
tet som kan uppnås. Absolut objektivitet är i de 
allra flesta fallen omöjligt att uppnå. Självklart 
är en intern granskning inte något undantag. 
En kompletterande extern granskning är därför 
värdefull. Under våren 2022 fanns möjlighet 
att söka projektpengar från RF för att få hjälp 
att bli granskade externt. Detta arbete har nu 
påbörjats och resultatet förväntas bli klart till 
december 2022. 
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Tillgänglighet och utveckling av
mångfald i praktiken
Under verksamhetsåret har idrottsvärlden i stort 
drivit ett arbete för att inkludera parasport i alla 
specialidrottsförbund, därmed även SAIF.
Under höstterminen 2021 kom förbundet i kon-
takt med Funka-handläggare på några av Sveri-
ges högskolor. Funka syftar till stöd för personer 
som har diagnostiserade funktionsnedsättningar. 
Detta resulterade i att förbundet fick tillgång till 
statistik. Förbundskansliet jobbat fortfarande på 
att få bättre kontakt med ett nätverk för dessa 
handläggare för ett samarbete. 


Internationella kommittén, förbundsstyrelsen 
och förbundskansliet har också ökat sin kunskap 
om inkludering och normer. Kunskapshöjning-
en bestod av föreläsning följt av workshop hos 
ett externt företag som är specialiserade på 
normkritik. Exempel på något som diskuterades 
under workshoppen var hur normer och orga-
nisationskulturer samverkar och hur detta i sin 
tur, omedvetet eller medvetet, kan exkludera 
eller inkludera. 


Demokrati 
Hösten 2019 fick SAIF projektmedel för att
ta fram ett koncept som gör det enklare för
föreningarna att sköta det löpande förenings-
arbetet och genom struktur skapa kontinuitet. 
Insatsen resulterade i en bättre förståelse för de 
olika föreningarnas förutsättningar och utma-
ningar. Utifrån detta utkristalliserades en ny ka-
tegorisering av föreningar inom studentidrotten. 
Detta ledde i sin tur till att flera administrativa 
system kunde granskas och rekommenderas 
utifrån förutsättningar och utmaningar.  


Totalt fördes samtal med tjugo olika föreningar. 
Nio av dessa organisationer ingick sedan avtal 
med systemleverantörer utifrån SAIF:s rekom-
mendationer. Projektet avslutades officiellt för sex 
månader sedan och utvärderas. 


Under verksamhetsåret genomfördes även
satsningar inom följande områden: 


• System för att underlätta styrelseöverlämningar


• Digitaliseringsworkshop 


Systemet för att underlätta styrelseöverlämningar 
marknadsfördes utan att uppnå större
engagemang bland medlemsföreningarna. 


Den gemensamma digitaliseringsworkshoppen 
syftade till att ta till vara på de möjligheter,
utvecklingspotentialer och vägar framåt som 
förbundsledningen och kansliet identifierat.  


Utveckling av föreningsdemokrati 
Under verksamhetsåret har många föreningar 
hittat sätt att genomföra de demokratiska
processerna på andra sätt än de traditionella och 
skapat engagemang trots distanser och sämre 
vi-känsla. Detta var något flera föreningar lyfte 
i förbundets uppmuntranskampanj på Facebook. 


Material, system och information om styrelse-
arbete, styrelseöverlämningar och demokratis-
ka processer sågs över och uppdaterades för 
spridning. Även närvaro på digitala utbildningar 
uppmuntrades löpande under året.
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Ledarskap 
Under hösten 2021 skapades en grundläggande 
utbildningsplan som sedan testades med
tre utbildningar under höstterminen. Intresset 
var stort för utbildningar i IdrottOnline och
ekonomiskt stöd. Dessa utbildningar genomför-
des därför vid flera tillfällen under vårterminen. 
Däremot var intresset lägre för den workshop 
som genomfördes med fokus på rekrytering av 
medlemmar och engagerade inom student-
idrotten. Utbildningsplanen för vårterminen 
uppdaterades och totalt genomfördes åtta
digitala utbildningar under höstterminen 2021
och vårterminen 2022. 


Under styrelseutbildningen som genomfördes
på Idrottens hus i Stockholm i april 2022
deltog 36 personer från 10 studentidrotts-
föreningar vilket är det högsta antalet som 
deltagit på styrelseutbildningen genom tiderna. 
Under denna utbildning riktades störst fokus på 
föreningskunskap, erfarenhetsutbyte och inklu-
dering. Samtliga utbildningar har utvärderats av 
deltagare och utbildningsansvariga.
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Årets utmärkelser delades ut under
galamiddagen den 5 november 2021
på Bosön Utvecklingscenter i Stockholm. 


Årets foto - Lunds cheerleading  
Juryns motivering: Med ett avancerat konst-
nummer ställs förtroendet till varandra på sin 
spets när utövaren kastas flera meter upp i
luften i syfte att trollbinda publiken. Med en 
stabil grund och tillit till varandra visar bilden 
några av de egenskaper som utmärker en bra 
studentidrottsförening.   


  


Årets film – Lunds extremsportarsällskap 
https://www.youtube.com/watch?v=OzUK-
mnSXSJ0  


Juryns motivering: I vattnets kalla vågor eller 
under solen i betongparkens djupa bowl, extrema 
utmaningar och en bra sammanhållning är något 
som ger den här föreningen idrottsglädje. Med en 
exemplarisk gemenskap visar filmen hur härligt det 
är att vara del av en förening i studentidrotten.  


 


ÅRETS UTMÄRKELSER
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Årets förening – Uppsala akademiska 
roddarsällskap 
Juryns motivering: Med tydliga målsättningar 
och ett hårt arbete har föreningen tagit stora 
kliv i sin utveckling. Med fokus på ny-
rekrytering, internutbildning och tävlingar
har föreningen styrt sitt roder i rätt riktning.
Allt som allt har trösklarna sänkts för att fler 
ska ta sig in och utvecklas i Studentidrottens 
fina värld. 


  


Årets eldsjäl – Simon Wallin Uppx 
Juryns motivering: Att ta ansvar kan se ut på 
många olika sätt och listan kan göras lång på 
vad denna person gjort i sin förening. Med en 
stor portion glädje, engagemang och en vilja att 
alla ska kunna vara med i föreningen har han 
alltid sett möjligheter framför hinder. Såklart 
har han även högst närvaro av alla medlemmar 
i styrelsen och på föreningens events, hela 31 
events på ett år.  


Årets kreativa idé – StiL orientering 
Juryns motivering: Det är lätt att bli vilseledd 
inuti denna kreativa idé och det är bäst att vara 
vän med din inre kompass. Idén har bidragit 
till att förbipasserande och utövare från olika 
föreningar velat testa på det enorma arrange-
manget. Samarbete, en kreativ ådra och hårt 
arbete var tre ingredienser för detta lyckade 
genomförande.   
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Stockholm
Emilia Löfgren - ledamot, Lund
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Hedersledamot 
Erwin Apitzsch, Lund
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Erik Björkman, Stockholm 
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Maja Andersson - föreningskonsulent 
Linnea Asservik - föreningskonsulent (från och 
med augusti 2021) 
Robin Hedqvist - kommunikatör (fram till och med 
januari 2022) 
Jennica Norling Karlsson - kommunikatör (från och 
med februari 2022) 
Therese Wahlström - kommunikatör och
föreningsutvecklare (från och med april 2022)


Förbundet - förtroendevalda 
och anställda







Sveriges akademiska IDROTTSförbund Verksamhetsberättelse 2021/2022


21


nationella tävlingar
och resultat


SM i Ridsport, Uppsala 
13–15 maj 2022 


Dressyr 


1. Amanda Emanuelsson, SSEC  


2. Karin Björnsson, JUSA  


3. Ebba Rosenhammar Meffert, UARK  


 


Hoppning 


1. Kerstin Nordangård, GARS 


2. Jenni Oskarsson, ARKUM 


3. Hanna Bergland, GARS 


 


Kombinerat Lag 


1. SSEC 


2. UARK 


3. Lark 


 


SM i Segling, Göteborg
25 september 2021 
1. Albin Boman & André Stadelmann, Chalmers 
Idrottssällskap 


2. Simon Magnusson & Albin Jonsson, Chalmers 
Idrottssällskap 


3. Carl Lewerth & Måns Wiking, Chalmers Idrotts-
sällskap 


 


SM i Futsal, Göteborg
21 november 2021 
Mixedklass 


1. AC Studenterna 


Damklass 


1. LiU AiF 


Herrklass 


1. FC Dojja
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internationella tävlingar
och resultat


Sprint Herrar 


 
1 ZBAKLID Jorgen Norway NOR 24:07 


2 WICKBOM Rasmus Sweden SWE +0:14 


3 MÜLLER Nicola           Switzerland SUI +0:18 


4 NORDSTRÖM Edvin Sweden SWE +0:40 


7 JONSSON Gustav Sweden SWE +1:13 


13 LARSSON Gabriel Sweden SWE +1:49 


20 LINDHOLM Truls Sweden SWE +2:12 


22 ERIKSSON Simon Sweden SWE +2:22


Sprint Damer 


 
1 RIAZANOVA Olesia Russian Fed RUS   10:13 


2 VIATKINA Marina Russian Fed RUS +0:06 


3 BAKLID Jenny           Norway NOR   +0:29 


9 YNGEVSSON Klara Sweden SWE    +1:01 


14 EDMAN Erica            Sweden SWE    +1:34 


Jaktstart Herrar 


 
1 BAKLID Jorgen            Norway NOR 28:14 


2 WICKBOM Rasmus Sweden SWE +0:35 


3 MÜLLER Nicola           Switzerland SUI +0:37 


4 JONSSON Gustav Sweden SWE +2:14 


7 Edvin Nordström Sweden SWE +2:17 


13 LINDHOLM Truls Sweden SWE +4:51 


20 ERIKSSON Simon Sweden SWE +4:59 


22 LARSSON Gabriel Sweden SWE +8:43


Jaktstart Damer 


 
1 VIATKINA Marina Russian Fed RUS   24:07 


2 RIAZANOVA Olesia Russian Fed RUS +0:33 


3 BAKLID Jenny           Norway NOR   +1:36 


9 YNGEVSSON Klara Sweden SWE    +1:48 


14 EDMAN Erica            Sweden SWE    +5:21 


Student-VM Skidorientering, Tjeckien, 22–26 februari 2022
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Medeldistans Damer 


 
1 ZBAKLID Jorgen Norway NOR 24:07 


2 WICKBOM Rasmus Sweden SWE +0:14 


3 MÜLLER Nicola           Switzerland SUI +0:18 


4 NORDSTRÖM Edvin Sweden SWE +0:40 


7 JONSSON Gustav Sweden SWE +1:13 


13 LARSSON Gabriel Sweden SWE +1:49 


20 LINDHOLM Truls Sweden SWE +2:12 


22 ERIKSSON Simon Sweden SWE +2:22


1 RUS Russian Federation  49:12 


           Artemii DORMA   
           Olesia RIAZANOVA   


2 SWE Sweden 1                      49:58 


           Rasmus WICKBOM   
           Klara YNGEVSSON  


 


 


Medeldistans Herrar 


 
1 BAKLID Jorgen            Norway NOR 28:14 


2 WICKBOM Rasmus Sweden SWE +0:35 


3 MÜLLER Nicola           Switzerland SUI +0:37 


4 JONSSON Gustav Sweden SWE +2:14 


7 Edvin Nordström Sweden SWE +2:17 


13 LINDHOLM Truls Sweden SWE +4:51 


20 ERIKSSON Simon Sweden SWE +4:59 


22 LARSSON Gabriel Sweden SWE +8:43


3 SUI Switzerland 2                     50:43 


           Noel BOOS    
           Eliane DEININGER  


8 SWE Sweden 2                        54:29 


           Edvin NORDSTRÖM
           Erica EDMAN


             
 


Stafett
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Styrelsen för Sveriges Akademiska Idrottsförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2021–07–01 – 2022–06–30.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Verksamhetens art och inriktning
 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet.
 
Förbundets ändamål är:
 
Att främja idrottsverksamheten bland de studerande vid postgymnasiala utbildningar.
Att handha och samordna denna verksamhet.
Att inom och utom landet företräda densamma.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
* Strategi 2026 ligger som grund för all vår verksamhet. 
* På grund av Covid-19 och dess restriktioner har verksamheten behövt förändras och anpassas. 
* Vår täta dialog med föreningarna har fortsatt att utvecklas för att stötta under rådande pandemi.
* Vi har stöttat initiativet Akademiska spelen som genomförs i Göteborg, september 2022. 
* Förbundet har under året fortsatt att fokusera på att rekrytera aktiva studentidrottsföreningar till 
förbundet.
 
Medlemmar
 
Förbundet har 100 medlemsföreningar. Dessa föreningar har totalt 47 561 medlemmar. 
 
Idrottsförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag


2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18


Nettoomsättning, intäkter inkl 
bidrag 464 332 360 000 5 029 103 5 363 015 6 528 817
Offentligrättsliga bidrag 5 415 500 3 954 500 4 239 500 4 157 500 4 316 700
Årets resultat 810 050 931 284 118 349 -120 065 -39 080
Eget kapital (tkr) 3 450 911 2 640 860 1 709 578 1 591 228 1 711 294
Soliditet (%) 84 75 74 58 61
Antal anställda 5 5 5 5 6
 
 - 
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Förändring av eget kapital


Balanserat Årets Summa
resultat resultat kapital


Belopp vid årets ingång 1 709 577 931 283 2 640 860
Disposition av föregående 
års resultat: 931 283 -931 283 0
Årets resultat 810 051 810 051


Belopp vid årets utgång 2 640 860 810 051 3 450 911


Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not
1


2021-07-01
-2022-06-30


2020-07-01
-2021-06-30


 


Föreningens intäkter
Nettoomsättning 144 332 0
Offentligrättsliga bidrag 2 5 415 500 3 954 500
Gåvor/stipendier/övriga uppdrag 3 320 000 360 000
Medlemsavgifter 68 400 86 750
Övriga förbundsintäkter 189 996
Summa föreningens intäkter 5 948 421 4 402 246


Föreningens kostnader
Förbundskostnader 4 -1 019 171 -136 495
Övriga externa kostnader 4 -703 461 -624 058
Personalkostnader 5 -3 415 738 -2 709 025
Summa föreningens kostnader -5 138 370 -3 469 578
Verksamhetens resultat 810 051 932 668


Resultata från finansiella investeringar
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 6 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 0 -1 384
Summa finansiella poster 0 -1 384
Resultat efter finansiella poster 810 051 931 284


Årets resultat före fördelning 810 051 931 283
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Balansräkning Not
1


2022-06-30 2021-06-30


 


TILLGÅNGAR


Omsättningstillgångar


Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 585 11 200
Övriga fordringar 71 921 39 501
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 290 185 273 093
Summa kortfristiga fordringar 370 691 323 794


Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 9 745 299 745 299


Kassa och bank
Kassa och bank 4 814 840 2 459 137
Summa omsättningstillgångar 5 930 830 3 528 230


SUMMA TILLGÅNGAR 5 930 830 3 528 230
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Balansräkning Not
1


2022-06-30 2021-06-30


 


EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 2 640 860 1 709 577
Årets resultat 810 051 931 283
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 3 450 911 2 640 860


Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 76 931 152 008
Övriga skulder 366 327 268 510
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 2 036 661 466 852
Summa kortfristiga skulder 2 479 919 887 370


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 930 830 3 528 230
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas 
normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna 
period. 
 
Bidrag 
Som bidrag räknas likvida medel som idrottsförbundet erhåller från bidragsgivare som är ett 
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär 
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls . 
 
Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse, kommun och EU och inkluderar 
Riksidrottsförbundet och Socialstyrelsen. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar 
tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, som 
också utgör grund för beräkning av avskrivningens storlek. Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och 
erhållna bidrag redovisas i not. 
 
Aktier och andra värdepapper 
Kortfristiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som kortfristiga placeringar och 
värderas till det lägsta anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav 
klassificeras som finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga 
värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga 
värdet. 
 
Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
 
Not 2 Offentligrättsliga bidrag


2021-07-01 2020-07-01
-2022-06-30 -2021-06-30


Riksidrottsförbundet 5 415 500 3 954 500
Summa 5 415 500 3 954 500


 
Not 3 Gåvor och övriga bidrag


2021-07-01 2020-07-01
-2022-06-30 -2021-06-30


Bidrag 320 000 360 000
Summa 320 000 360 000
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Not 4 Förbunds- och övriga kostnader


2021-07-01 2020-07-01
-2022-06-30 -2021-06-30


Förbundskostnader 1 019 171 136 495
Lokalkostnader 408 153 486 522
Övriga externa kostnader 295 308 137 534


1 722 632 760 551


 
Not 5 Anställda och personalkostnader


2021-07-01 2020-07-01
-2022-06-30 -2021-06-30


Medelantalet anställda
Kvinnor 3 4
Män 2 1


5 5


Löner och andra ersättningar
Ersättning till styrelse och generalsekreterare 600 419 587 134
Ersättning till övriga anställda 1 807 947 1 299 558


2 408 366 1 886 692


Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal 752 803 678 183
Pensionskostnader 152 531 110 414
Övriga personalkostnader 102 038 35 005


1 007 372 823 602


Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 3 415 738 2 710 294


 
Not 6 Resultat från övriga värdepapper


2021-07-01 2020-07-01
-2022-06-30 -2021-06-30


Värdeförändring fonder 0 0
Utdelning andelar 0 0


0 0
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Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter


2021-07-01 2020-07-01
-2022-06-30 -2021-06-30


Ränta 0 0
0 0


 
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


2022-06-30 2021-06-30


Förutbetalda hyror 0 0
Övriga poster 290 185 273 093


290 185 273 093


 
Not 9 Kortfristiga placeringar


2022-06-30 2021-06-30


ingående bokfört värde 745 299 745 299
Förvärv/omplacering 0 0
Nedskrivning 0 0


745 299 745 299


 
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


2022-06-30 2021-06-30


Upplupna semesterlöner 307 037 290 559
Upplupna sociala avgifter 96 471 91 293
Övriga poster 1 623 153 85 000


2 026 661 466 852 J
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Stockholm enligt digital signatur 
 
 
 


Astrid Wetterström Mikael Gyllenhammar
Förbundsordförande Vice förbundsordförande


Christopher Svensson Cecilia Västgård
Vice förbundsordförande


Emilia Löfgren Kristian Stålberg


Paniz Yousefi Kristian Svensk
Generalsekreterare


 
 
Revisorspåteckning
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats enligt digital signatur
 
 
 


Johan Grahn Björn Fredriksson
Auktoriserad revisor
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Styrelsen för Sveriges Akademiska Idrottsförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2021–07–01 – 2022–06–30.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Verksamhetens art och inriktning
 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet.
 
Förbundets ändamål är:
 
Att främja idrottsverksamheten bland de studerande vid postgymnasiala utbildningar.
Att handha och samordna denna verksamhet.
Att inom och utom landet företräda densamma.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
* Strategi 2026 ligger som grund för all vår verksamhet. 
* På grund av Covid-19 och dess restriktioner har verksamheten behövt förändras och anpassas. 
* Vår täta dialog med föreningarna har fortsatt att utvecklas för att stötta under rådande pandemi.
* Vi har stöttat initiativet Akademiska spelen som genomförs i Göteborg, september 2022. 
* Förbundet har under året fortsatt att fokusera på att rekrytera aktiva studentidrottsföreningar till 
förbundet.
 
Medlemmar
 
Förbundet har 100 medlemsföreningar. Dessa föreningar har totalt 47 561 medlemmar. 
 
Idrottsförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag



2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18



Nettoomsättning, intäkter inkl 
bidrag 464 332 360 000 5 029 103 5 363 015 6 528 817
Offentligrättsliga bidrag 5 415 500 3 954 500 4 239 500 4 157 500 4 316 700
Årets resultat 810 050 931 284 118 349 -120 065 -39 080
Eget kapital (tkr) 3 450 911 2 640 860 1 709 578 1 591 228 1 711 294
Soliditet (%) 84 75 74 58 61
Antal anställda 5 5 5 5 6
 
 - 
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Förändring av eget kapital



Balanserat Årets Summa
resultat resultat kapital



Belopp vid årets ingång 1 709 577 931 283 2 640 860
Disposition av föregående 
års resultat: 931 283 -931 283 0
Årets resultat 810 051 810 051



Belopp vid årets utgång 2 640 860 810 051 3 450 911



Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not
1



2021-07-01
-2022-06-30



2020-07-01
-2021-06-30



 



Föreningens intäkter
Nettoomsättning 144 332 0
Offentligrättsliga bidrag 2 5 415 500 3 954 500
Gåvor/stipendier/övriga uppdrag 3 320 000 360 000
Medlemsavgifter 68 400 86 750
Övriga förbundsintäkter 189 996
Summa föreningens intäkter 5 948 421 4 402 246



Föreningens kostnader
Förbundskostnader 4 -1 019 171 -136 495
Övriga externa kostnader 4 -703 461 -624 058
Personalkostnader 5 -3 415 738 -2 709 025
Summa föreningens kostnader -5 138 370 -3 469 578
Verksamhetens resultat 810 051 932 668



Resultata från finansiella investeringar
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 6 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 0 -1 384
Summa finansiella poster 0 -1 384
Resultat efter finansiella poster 810 051 931 284



Årets resultat före fördelning 810 051 931 283
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Balansräkning Not
1



2022-06-30 2021-06-30



 



TILLGÅNGAR



Omsättningstillgångar



Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 585 11 200
Övriga fordringar 71 921 39 501
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 290 185 273 093
Summa kortfristiga fordringar 370 691 323 794



Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 9 745 299 745 299



Kassa och bank
Kassa och bank 4 814 840 2 459 137
Summa omsättningstillgångar 5 930 830 3 528 230



SUMMA TILLGÅNGAR 5 930 830 3 528 230
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Balansräkning Not
1



2022-06-30 2021-06-30



 



EGET KAPITAL OCH SKULDER



Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 2 640 860 1 709 577
Årets resultat 810 051 931 283
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 3 450 911 2 640 860



Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 76 931 152 008
Övriga skulder 366 327 268 510
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 2 036 661 466 852
Summa kortfristiga skulder 2 479 919 887 370



SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 930 830 3 528 230
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas 
normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna 
period. 
 
Bidrag 
Som bidrag räknas likvida medel som idrottsförbundet erhåller från bidragsgivare som är ett 
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär 
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls . 
 
Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse, kommun och EU och inkluderar 
Riksidrottsförbundet och Socialstyrelsen. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar 
tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, som 
också utgör grund för beräkning av avskrivningens storlek. Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och 
erhållna bidrag redovisas i not. 
 
Aktier och andra värdepapper 
Kortfristiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som kortfristiga placeringar och 
värderas till det lägsta anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav 
klassificeras som finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga 
värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga 
värdet. 
 
Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
 
Not 2 Offentligrättsliga bidrag



2021-07-01 2020-07-01
-2022-06-30 -2021-06-30



Riksidrottsförbundet 5 415 500 3 954 500
Summa 5 415 500 3 954 500



 
Not 3 Gåvor och övriga bidrag



2021-07-01 2020-07-01
-2022-06-30 -2021-06-30



Bidrag 320 000 360 000
Summa 320 000 360 000
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Not 4 Förbunds- och övriga kostnader



2021-07-01 2020-07-01
-2022-06-30 -2021-06-30



Förbundskostnader 1 019 171 136 495
Lokalkostnader 408 153 486 522
Övriga externa kostnader 295 308 137 534



1 722 632 760 551



 
Not 5 Anställda och personalkostnader



2021-07-01 2020-07-01
-2022-06-30 -2021-06-30



Medelantalet anställda
Kvinnor 3 4
Män 2 1



5 5



Löner och andra ersättningar
Ersättning till styrelse och generalsekreterare 600 419 587 134
Ersättning till övriga anställda 1 807 947 1 299 558



2 408 366 1 886 692



Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal 752 803 678 183
Pensionskostnader 152 531 110 414
Övriga personalkostnader 102 038 35 005



1 007 372 823 602



Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 3 415 738 2 710 294



 
Not 6 Resultat från övriga värdepapper



2021-07-01 2020-07-01
-2022-06-30 -2021-06-30



Värdeförändring fonder 0 0
Utdelning andelar 0 0



0 0
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Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter



2021-07-01 2020-07-01
-2022-06-30 -2021-06-30



Ränta 0 0
0 0



 
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter



2022-06-30 2021-06-30



Förutbetalda hyror 0 0
Övriga poster 290 185 273 093



290 185 273 093



 
Not 9 Kortfristiga placeringar



2022-06-30 2021-06-30



ingående bokfört värde 745 299 745 299
Förvärv/omplacering 0 0
Nedskrivning 0 0



745 299 745 299



 
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter



2022-06-30 2021-06-30



Upplupna semesterlöner 307 037 290 559
Upplupna sociala avgifter 96 471 91 293
Övriga poster 1 623 153 85 000



2 026 661 466 852
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Stockholm enligt digital signatur 
 
 
 



Astrid Wetterström Mikael Gyllenhammar
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Christopher Svensson Cecilia Västgård
Vice förbundsordförande



Emilia Löfgren Kristian Stålberg



Paniz Yousefi Kristian Svensk
Generalsekreterare



 
 
Revisorspåteckning
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats enligt digital signatur
 
 
 



Johan Grahn Björn Fredriksson
Auktoriserad revisor
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REVISORS HUSET
Revisionsberättelse


Till förbundsmötet i Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Org.nr 817600-7147


Rapport om årsredovisningen


Uttalanden


Vi harutfört en revision av årsredovisningen för Sveriges Akademiska Idrottsförbund för


räkenskapsåret 2020-07-01 — 2021-06-30.


Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en


i alla väsentliga avseendenrättvisande bild av Sveriges Akademiska Idrottsförbunds finansiella


ställning per den 2021-06-30 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.


Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.


Vitillstyrker därföratt förbundsmötet fastställer resultat- och balansräkningen för förbundet.


Grundför uttalande


Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i


Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.


Vi är oberoendei förhållandetill förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort


vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.


Vianseratt de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra


uttalanden.


Styrelsens och generalsekreterarens ansvar


Detär styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en


rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den


interna kontroll som styrelsen och generalsekreteraren bedömer är nödvändig för att upprätta en


årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller


misstag.


Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av


förbundets förmågaatt fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden


som kanpåverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.


Antagandet omfortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.


Den auktoriserade revisorns ansvar


Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhetinte


innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att


lämnaenrevisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av


säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige


alltid kommeratt upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.







REVISORS HUSET


Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de


enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar


med grund i årsredovisningen.


Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och har en professionellt


skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:


identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån


dessa risker och inhämtar revisionsbevis som ärtillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en


grund för mina uttalanden. Risken föratt inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av


oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter


kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller


åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av Sveriges Akademiska Idrottsförbunds interna kontroll som


har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyntill


omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.


utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens


uppskattningari redovisningen ochtillhörande upplysningar.


drar jag en slutsats om lämpligheteni att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid


upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade


revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser


eller förhållanden som kan ledatill betydande tvivel om förbundets förmågaatt fortsätta


verksamheten. Om jag drarslutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i


revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga


osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningarär otillräckliga, modifiera uttalandet om


årsredovisningen. Minaslutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas framtill datumet för


revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att förbundet inte längre


kan fortsätta verksamheten.
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,


däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och


händelsernapåett sätt som ger en rättvisande bild.


Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt


tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,


däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.


Den förbundsvalda revisorns ansvar


Jag haratt utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt


mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet


med bokföringslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och


ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar


Uttalande


Utövervår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och


generalsekreterarens förvaltning för Sveriges Akademiska Idrottsförbund för räkenskapsåret 2020-07-


01 — 2021-06-30.


Vitillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för


räkenskapsåret.


Grundför uttalande


Vihar utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmarei


avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoendei förhållande till förbundet enligt god revisorssed i


Sverige. Jag som auktoriserad revisorhar i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.


Vi anseratt de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt


uttalande.


Styrelsens och generalsekreterarens ansvar


Detär styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen.


Revisorns ansvar


Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att


inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon


styrelseledamoteller generalsekreteraren i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort


sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god


revisionssed i Sverige alltid kommeratt upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda


ersättningsskyldighet mot Sveriges Akademiska Idrottsförbund.


Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn


professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.


Granskningenav förvaltningen grundarsig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka


tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella


bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det


innebäratt vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga


för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets


situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra


förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.


Uppsala den 2? u 2021 Uppsala den 29A 2021


 


Bjorn Fredriksson
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Styrelsen summerar året som gått  
 
Verksamhetsåret präglades i mångt och mycket av restriktioner och en väntan på vaccin. 
Utifrån de speciella förutsättningarna som rådde under året har förbundet fokuserat på 
att stötta medlemsföreningarna. 
  
Det första ordinarie digitala förbundsårsmötet någonsin gick över förväntan med hög 
närvaro av våra föreningar. På förbundsårsmötet antogs Strategi 2026, som innebär en 
stor satsning på studentidrotten. I fokus är de tre förflyttningarna, en samlad kraft, vår 
syn på tävling och trygg idrott. Genom de tre förflyttningarna rör vi oss mot vår målbild 
att det ska vara enkelt att börja, enkelt att engagera sig och enkelt att föra vidare. Målet 
innebär en starkare studentidrott med ett växande antal studentidrottare och föreningar. 
De två återkommande arrangemangen som kommer lyftas än mer än tidigare är 
Studentiaden och Studentidrottsforum/förbundsårsmötet. 
  
För att möjliggöra föreningarnas omställning bidrog förbundet med ekonomiskt stöd, 
riktade samverkansnätverk och informationskanaler. Dessutom förstärktes kansliet 
personalmässigt för att möjliggöra en tätare dialog med våra föreningar. 
  
På tävlingssidan dominerade de digitala tävlingarna och enbart två Student-SM kunde 
genomföras, då majoriteten av de nationella och internationella tävlingarna ställdes in på 
grund av rådande pandemirestriktioner och karantänsregler. 
  
Pandemin har satt sina spår då framför allt de största föreningarna har tappat flest 
studentidrottare, samtidigt som vi kunde notera att studenter periodvis i större 
utsträckning bodde på hemorten i stället för på studieorten. 
  
Under våren blev det skarpt läge för vår kandidat till EUSA Executive Committee. Ett 
riktat arbete bedrevs under lanseringen tillsammans med SAIF:s internationella 
kommitté. Själva EUSA GA sköts dock upp till september 2021, det vill säga till nästa 
verksamhetsår. 
  
Det tog knappt ett år in i mandatperioden innan förbundsstyrelsen kunde träffas fysiskt 
för första gången efter otaliga teams-möten. Det var en efterlängtad träff då hela 
styrelsen möttes på plats för första gången och kunde jobba tillsammans.   
  
Utifrån förutsättningarna under pandemin har delar av verksamheten varit pausad och en 
viss tid har i stället kunnat läggas på förberedelser och planering för det vi vill 
åstadkomma inom studentidrotten framgent. Strategi 2026 har kompletterats med 
mätbara målsättningar inom respektive område. Nu blickar vi bortom pandemin och ser 
fram emot mycket studentidrott runtom i landet redan under nästa verksamhetsår. 
 
Astrid Wetterström 
Ordförande SAIF 
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Förbundet 
  
Sveriges Akademiska Idrottsförbund finns till för idrottsföreningar som är verksamma vid 
universitet, högskola eller folkhögskola. Förbundet har 94 föreningar med ca 45 000 
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) och Ideell Arena. 
  
Förbundsårsmötet 2020 
I oktober 2020 arrangerade Sveriges Akademiska Idrottsförbund sitt förbundsårsmöte. 
Med anledning av covid-19 var årsmötet digitalt och sändes från studion i Idrottens Hus i 
Stockholm.  
  
Under årsmötet klubbades flera förslag igenom, bland annat om Strategi 2026. Visionen 
och verksamhetsidén uppdaterades samtidigt som begreppen mission och nyckelord togs 
bort.  
  
Verksamhetsidé 
Svensk studentidrott ska inspirera och skapa förutsättningar för studenter att träna och 
tävla på sin ambitionsnivå. 
  
Vision  
Tillsammans skapar aktiva studenter glädje, gemenskap, lärande och minnen för livet. 
 
 


Särskilda händelser under året  
 
Covid-19 
Verksamhetsåret 20/21 var precis som avslutningen på året innan, starkt präglat av 
pandemin. Efter sommaren såg läget ut att ljusna och två student-SM tävlingar 
anordnades i ridsport och segling. Men precis som övriga samhället och världen så 
drabbades studentidrotten hårt och alla planerade arrangemang under året ställdes in 
eller flyttades fram. 
 
Det som gick anpassades till en digital miljö och på Sveriges Akademiska Idrottsförbund 
togs ett beslut om hemarbete direkt efter förbundsårsmötet i oktober som sedan sträckte 
sig över hela verksamhetsåret. Mantrat från tidigare år, ”ställ inte in, ställ om” fortsatte 
att användas i bred utsträckning, inte minst under de kampanjer som genomfördes under 
året i syfte att stötta vår rörelse genom pandemin. 
 
Strategi 2026 
Efter ett hårt arbete med att ta fram strategi 2026 kunde verksamhetsåret mer eller mindre 
inledas med att klubba igenom strategin under förbundsårsmötet i oktober.  
 
Strategi 2026 var en central punkt som hela förbundet arbetade med under året. 
Tillsammans har målbilder inom vart och ett av kansliets arbetsområden, kopplade till de 



mailto:info@saif.se

http://www.studentidrott.se/





 
 


 


            Sveriges Akademiska Idrottsförbund       Stockholm          Verksamhetsberättelse 


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


ORGANISATIONSNUMMER: 
817600-7147 


BESÖKSADRESS: 
Skansbrogatan 7 
118 60 Stockholm 


POSTADRESS: 
Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund 
Box 11016 
100 61 Stockholm 


 


tre förflyttningarna, tagits fram. Arbetet med mål och insatser är något som kommer att 
vara löpande under hela strategiarbetet.  
 
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)   
  
Föreningar invalda 2020/2021      
  
Lomma Sports Club 
Lunds Akademiska Cheerleadingförening 
Lunds Extremsportarsällskap 
Uppsala Studenters Ishockeyförening 
 
Föreningar utträdda 2020/2021    
 
Medicinska Idrottsföreningen Örebro 
Önnestads Folkhögskolas Skol-IF 
Odontologiska Föreningen 
Upplands Nations Idrottsförening 
Löfta Idrottsförening 
Örebro Universitets Black Jacks Amerikanska Fotbollsförening 
Linköpings studenters friluftsförening VILD 
 
 


Förbundet i siffror  
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Jämförelse med tidigare år 
 
 
Då verksamhetsåret präglades av pandemin så var 
det även något som återspeglades i antalet 
föreningar som ansökte om LOK-stöd.  
 
En del föreningars verksamheter var pausade eller 
såg annorlunda ut under verksamhetsåret, vilket 
också gjorde att alla aktiviteter inte gick att ansöka 
om.  
 
Vid jämförelse med tidigare verksamhetsår har 
förbundet backat siffermässigt inom flera områden. 
Antalet föreningar och medlemmar har minskat. 
Det kan kopplas till flera förklaringar men den 
stora påverkan kommer från pandemins effekter.   
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Strategi 2026 
 
En samlad kraft 
 
En samlad studentidrott  
 
Det ska finnas regelbunden kontakt mellan föreningar och förbund där den lokala kraften 
är i fokus.  
 
Förbundet har lagt mycket fokus i sin kommunikation på att lyfta goda exempel på de 
digitala plattformarna under året såsom Instagram, Facebook, nyhetsbrev och hemsidan 
för att inspirera föreningarna och sprida hopp under pandemin.  
 
Några goda exempel är StiL Alpint som arrangerade en digital utbildning i lavinsäkerhet 
då intresset för utomhusidrott och vandring ökade. Även KAUIF uppmärksammades för 
deras satsning på digitala HIIT-pass som aktiverade och engagerade medlemmarna trots 
hemmastudier. 
 
Under mars 2021 startade SAIF en video-podd fram till sommaren. Syftet var att intervjua 
och lyfta arbetet på kansliet, föreningsledare och andra intressenter till rörelsen. Nytt 
avsnitt släpptes varannan vecka där bland annat kansliet, föreningsledare, Linn Rydstedt 
från Tillsammans för fler i rörelse och två studenter från Malmö universitet, som skrev en 
uppsats om föreningsdemokrati, intervjuades.  
 
Inför hösten 2020 påbörjades en rundringning till studentidrottens föreningar, som 
genomfördes för att få kontakt med och stötta föreningar efter sommaruppehållet. Det 
gav också en möjlighet att marknadsföra det digitala förbundsmötet. Tack vare en av 
våra föreningskontakter kom frågan om försäkring och friluftsaktiviteter upp på bordet, 
vilket ledde till en process av förtydligande och genomarbetning. Slutresultat blev en 
bredare olycksfallsförsäkring, inte bara för friluftsutövarna utan för studentidrottare och 
våra arrangemang samt större tydlighet i hur den kan appliceras. 
 
I samma anda skapades på våren digitala möjligheter för föreningar att inspirera varandra 
om föreningsaktiviteter att göra när restriktionerna lättar. Efter att ha svarat på tre frågor 
om vad föreningen hade gjort bra och såg framåt, bjöd förbundet på fika vid 
nästkommande styrelsemöte. Cirka 9 procent) av alla studentidrottens föreningar deltog.  
 
Studentidrotten lokalt och regionalt ska ges möjlighet att föras samman till en större 
gemensam kraft.  
 
Den 24 oktober 2020 genomfördes förbundsårsmötet, via det digitala systemet 
Easymeet, med fler än 60 personer och 26 föreningar. Hedersordföranden Stefan Bergh 
och presidenten för Norges Studentidrett, Adrian Stinessen Haugen, var också med 
inledningsvis. 
 
En ny strategi för 2026, som grundats på ett gemensamt arbete under 2019/2020 med 
distrikt, föreningar och styrelsens proposition för stadgeändring, klubbades igenom. 
Beträffande stadgeändringar uppstod en diskussion om frågan definitionen av 
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könsidentitet och icke-binär identitet i förhållande till texten om förbundsstyrelsens 
sammansättning. Detta resulterade i två tilläggsyrkanden, som också bifölls. 
 
Till den nya styrelsen valdes tre nya personer, tre valdes om och Astrid Wetterström 
utsågs till ny ordförande. I valberedningen blev det nyval på alla positioner i enlighet 
med förslagen från valberedningen respektive LSIF. 
 
Strategin framhäver förflyttningarna, En samlad kraft, Vår syn på tävling och Trygg idrott, 
som tillsammans ska verka för att ta oss mot målbilden: Studentidrotten - Enkelt att 
börja, enkelt att vara engagerad och enkelt att föra vidare. Under tiden efter 
förbundsmötet har kansliet och styrelsen jobbat tillsammans för att ta fram målsättningar 
för att konkretisera verksamhetsplanen och att följa upp den på ett bra sätt. 
 
Under förbundsårsmötet 2020 klubbades en motion från HKIF igenom om att skapa 
bättre kommunikationsmöjligheter mellan föreningar i Studentidrotten. Två interna 
grupper skapades på Facebook som heter Föreningsledare i Studentidrotten och 
Studenter som idrottar. Den förstnämnda gruppen är en plattform för just föreningsledare 
i förbundet att komma i kontakt med varandra, hämta inspiration och hålla sig 
uppdaterade om viktig information från SAIF. Andra gruppen skapades för 
Studentidrotten som helhet med samma funktioner.  
 
Vi ska ha ett system för att proaktivt identifiera studentidrott och välkomna nya 
föreningar till förbundet.  
 
Under året påbörjade vi ett arbete med att identifiera studentidrott i föreningar som i 
dagsläget inte är medlemmar i SAIF. De grupperingar som hittades bjöds in till 
introduktionsmöten där förbundet presenterades. Ett antal dialoger startade under året 
som förhoppningsvis leder till inträde under kommande verksamhetsår.  
 
SAIF ska uppmuntra och utveckla föreningsutveckling på bred front.  
 
Hösten 2020 inleddes med en rundringning till medlemsföreningarna varvid det framkom 
att nya personer tillsatts i styrelser eller att styrelserna behövde extra stöd i hur man 
kunde ställa om och engagera föreningen trots restriktionerna. Föreningarna erbjöds 
stöttning och hjälp via teams samt en hel del digitala intro-möten om studentidrotten och 
vår värld. Digitala föreläsningar, erfarenhetsutbyte, både arrangerat av oss och RF-SISU 
distrikten, marknadsfördes via alla förbundets medier för att nå ut till majoriteten av 
föreningarna. 
 
Löpande under året samlades också våra fem nätverk digitalt. Gruppträningsnätverket 
undersökte bland annat möjligheten att genom gemensam kraft hitta passande 
plattformar att köra sina gruppträningar via, och genom SAIF möjliggöra förmånligare 
priser. Tyvärr fanns det för många försvårande faktorer, men detta är ett exempel på hur 
Studentidrotten kan verka tillsammans för något större. 
 
Studentidrottsombudens roll ska stärkas.  
 
Inför verksamhetsåret fanns det en prioritering att lägga fokus på studentidrottsombudens 
roll, och att stärka den regionala samordningen mellan föreningarna i våra distrikt. I och 
med pandemin valde vi att prioritera andra områden. I dagsläget finns det inga 
studentidrottsombud utnämnda i något distrikt.  
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Lärosäten  
 
Goda exempel på samarbeten där lärosäten finns med ska lyftas och spridas. 
  
I november 2020 presenterades resultatet av lärosäteskartläggningen som påbörjades 
föregående verksamhetsår. Tre lärosäten och två föreningar, som deltog i 
undersökningen, presenterade sitt arbete på campus. Samtidigt deltog även FISU för att 
introducera deras program Healthy Campus.  
 
Som ett resultat av förbundets aktiva arbete med att lyfta goda exempel skapades ringar 
på vattnet som gav möjligheten att marknadsföra Studentidrotten som rörelse och vår roll 
i studenthälsan, bland annat på Campus Flemingsberg.  
 
Ett annat sätt att strukturera vår kontakt med landets lärosäten är genom att föra en 
närmare dialog med den idrottsvetenskapliga utbildningen på utvalda lärosäten. Vi kallar 
tanken best buddy där vi ska vara den naturliga kontakten för idrottsutbildningen om de 
vill få sina studenter engagerade i föreningsliv och idrott. Studenterna får en relevant 
praktik och Studentidrotten både nationellt och lokalt kan stärkas. De första lärosätena 
som vi började med under året var GIH Örebro, GIH Stockholm och Malmö universitet.  
 


Internationellt engagemang  
 
Det ska arbetas för ökad svensk internationell representation. 
 
Historiskt sett har Sveriges Akademiska Idrottsförbund varit en stark röst inom den 
internationella Studentidrotten och det finns en uttalad strategi om ökad representation 
på den internationella scenen.  
 
Sedan 2019, med en paus under pandemin, har kampanjarbetet för att skapa en stark 
kandidat i Johanna S:t Clair Renard pågått i syfte att få henne inröstad i EUSA:s styrelse. 
I början av 2021 återupptogs arbetet för att stärka hennes kandidatur inför EUSA General 
Assembly senare samma år. Artiklar med Johanna, video med hennes styrkor och 
idrottspolitiska åsikter samt utskick till andra internationella förbund gjordes. 
 
Samarbetet med studentidrottsförbund i Norden ska utökas.  
 
En första dialog har förts mellan GS i respektive land om ett utökat utbyte, men ingen 
konkret plan är genomförd. Sedan tidigare har Sverige och Norge ett bra utbyte mellan 
våra respektive kanslier i tävlingsfrågor. Förhoppningen är att utvidga detta samarbete 
inom fler områden och till fler länder för att stärka vår studentidrott.  
 


Framtid  
 


Det ska läggas en plan för att förstärka bilden av svensk studentidrott.  
 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund lägger stor vikt på att kommunicera en tydlig strategi 
och plan. Därför uppdaterades den befintliga kommunikationsstrategin hösten 2020 och 
färdigställdes våren 2021.  
 



mailto:info@saif.se

http://www.studentidrott.se/





 
 


 


            Sveriges Akademiska Idrottsförbund       Stockholm          Verksamhetsberättelse 


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


ORGANISATIONSNUMMER: 
817600-7147 


BESÖKSADRESS: 
Skansbrogatan 7 
118 60 Stockholm 


POSTADRESS: 
Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund 
Box 11016 
100 61 Stockholm 


 


Det nya dokumentet är i fas med Strategi 2026, de interna kommunikationsgrupperna 
och vårt sätt att kommunicera på de digitala kanalerna för att kunna uppnå vår målbild: 
”Enkelt att börja, enkelt att vara engagerad och enkelt att lämna vidare”.  
 
Med hjälp av strategin som stöttepelare ska alla inom Sveriges Akademiska Idrottsförbund 
känna sig trygga i hur vi som förbund kommunicerar.  
 


 
Vår syn på tävling 
  
Nationell och regional tävling 
 
Utveckling av nationella mästerskap ska ske i dialog med andra specialförbund för att 
uppnå utökat engagemang. 
 
Pandemin har begränsat sammankomster och således den nationella 
tävlingsverksamheten. Vi har dock knutit kontakter med ett antal SF för att börja bygga 
nationell tävlingsverksamhet med sikte på internationella trupper och arrangemang av 
internationella tävlingar. Samarbete med roddförbundet och att få in SM-tävlingar på 
deras befintliga regattor har fortgått i den mån pandemin tillät det.  


 
Utveckling av långtidskoncept inom nationell tävlingsverksamhet. 
 
Efter dalande delatagarsiffror för Studentiaden och två inställda arrangemang de senaste 
åren på grund av pandemi ser vi både ett behov av att förnya arrangemanget som helhet 
och även hur vi får med våra föreningar. Att stad och lärosäte på ett bättre sätt stöttar 
föreningar som genomför arrangemanget ser vi som en förutsättning i ett 
långtidskoncept. Likaså att förlägga mästerskapet under flera år till samma organisation 
för att få större chans till utveckling. Arbetet med att hitta en 
destination/förening/lärosäte/stad som vill arrangera kommande år fortskrider och 
sammanknyts med arrangörskap av internationella studentidrottstävlingar. 
 


Internationell tävling 
 
Vi ska vara en genomförare och marknadsförare av internationell studentidrott. 
 
Under det senaste året har inga internationella mästerskap ägt rum och vi hade inga 
internationella evenemang på svensk mark. Vi ser fram emot intensiva år då flertalet 
mästerskap är uppskjutna i stället för inställda, vilket innebär ett utökat tävlingsprogram 
inom studentidrotten framgent. Under pandemin har frågan om nordiska tävlingar väckts, 
både renodlade NM och utbyte inom befintliga nationella tävlingar. Då pandemin haft 
Studentidrotten i ett järngrepp  
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Vi ska planera för kommande internationella mästerskap i Sverige. 
 
För att genomföra ett internationellt mästerskap ska ansökan skickas in 3-4 år före 
arrangemanget. Under året har den internationella kommittén lagt tid på att hitta 
internationella arrangörskap som gynnar vår rörelse. Inga bud har skickats in under 
verksamhetsåret men både VM-26 och EM-25 öppnar för bud under kommande 
verksamhetsår då vi siktar på att bli tilldelade internationella mästerskap. Internationella 
kommittén har tagit fram en evenemangskalender och uppvaktar destinationer såväl som 
andra SF i syfte att skicka in konkreta bud till FISU och EUSA. 
 
Vi ska stödja och uppmuntra svenskt deltagande i internationella mästerskap. 
 
Tidigt under verksamhetsåret blev det tydligt att internationella mästerskap skulle vara 
otroligt svåra att genomföra. Fokus låg på att upprätthålla kontakter med SF för att ta 
sikte på kommande verksamhetsår, vilket är fullspäckat med internationella mästerskap. 
 


Digital tävling 
 


Vi ska vara en katalysator för lokala engagemang som skulle kunna nå ut regionalt eller 
nationellt. 
 
Under våren 2020 planerade och genomförde KAUIF (Karlstads Universitets 
Idrottsförening) Studentsteget vilket riktade sig till att skapa digital samhörighet mellan 
student - förening, både internt och externt. Under våren 2021 tog JUSA (Jönköping 
University Sport Association) över arrangörskapet och bjöd in resten av 
Studentidrottssverige till en digital utmaning med fina priser i potten. Vinnare blev tre 
samarbetande föreningar Lithe Vilse, I Form samt Lithe Syra från Linköping som 
imponerade i löparspåret. 


 
Trygg idrott 
 
Ledarskap 
 
Vi vill initiera en utbildningsstege/ett bildningssystem i förbundet. 
 
En av frågorna som ställdes i Facebook-kampanjen för att uppmuntra föreningarna att 
utveckla sin verksamhet var vilka kompetenser föreningen skulle vilja utveckla eller 
tillföras. Svaren tillsammans med uppkomna frågor från föreningsträffarna och generellt 
om föreningslära lade en grund och upphov till ett förslag om en utbildningsstege.   


 


Demokrati 
 


Vi vill nyttja kraften i de digitala system som erbjuds för mer fokus på verksamhet. 
 
Hösten 2019 fick SAIF projektmedel för att ta fram ett koncept/verktyg som gör det 
enklare för föreningarna att sköta det löpande föreningsarbetet och genom struktur skapa 
en kontinuitet. Vi kallar det ”Studentidrotten på 2020-talet”. Under verksamhetsåret 
2020/2021 gjordes en större analys och sammanställning av flertalet punkter. Därvid 
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framkom att projektet skulle arbeta processledande med föreningar för att hitta var 
administrationen var som tyngst, hitta ett mer heltäckande och lätt-användarvänligt 
system för närvaroregistrering, medlemsregister, enklare betalningsflöden, kontroll av 
betalningar och på så vis underlätta föreningslivet. 
 
Ett antal föreningar tillfrågades då processen påbörjades före sommaren och en potentiell 
samverkanspartner tillfrågades för systemfrågan. 


 
Under våren fick kansliet även hjälp av två studenter som samlade in ett antal svar på 
vad studenter tyckte om Studentidrottens hemsida i form av användarvänlighet och vad 
som är viktigt på en hemsida. Utifrån svaren och våra önskemål uppdateras och 
omstruktureras den.  
 
Utveckla föreningsdemokratin under studentidrotten. 


 
Under verksamhetsåret har många föreningar hittat sätt att genomföra de demokratiska 
processerna på andra sätt än det traditionella och skapat engagemang trots distanser och 
sämre vi-känsla. Det var något som flera föreningar lyfte i förbundets uppmuntrans-
kampanj på Facebook. 


 
Material, system och information om styrelsearbete, styrelseöverlämningar och 
demokratiska processer sågs över och uppdaterades för spridning. Närvaro på digitala 
utbildningar uppmuntrades också löpande under året.   


 


 
Tillgänglighet 


 
Vi vill skapa förutsättningar för att värva medlemmar till studentidrottsföreningar som har 
ambition, vilja och kraft. 
 
Då vår rörelse har en del verksamhet på engelska översattes och reviderades material för 
att kunna användas och nå ännu fler personer. På så sätt öppnades det upp för mer 
föreningsutveckling. 
 
Trots pandemin och restriktioner så kunde vi bevilja ett antal satsningar på studentidrott 
genom Projektstöd IF (tidigare kallat Idrottslyftet), bland annat material för nya aktiviteter 
och utbildningsinsatser. Från Riksidrottsförbundet och regeringen fick vi i Studentidrotten 
även möjlighet att söka omställningsstöd för att kunna anpassa verksamheten efter 
rådande riktlinjer. Många satsningar handlade om att man ville vara ute, anpassa ytor och 
inköp av mer material för att minska utrustning att dela på. 
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Utveckla mångfald i praktiken inom studentidrotten. 
 
Det är viktigt att säkerställa att så många som möjligt får en naturlig plats inom 
Studentidrotten. Under detta verksamhetsår har vi haft det i samband med ordinarie 
föreningskontakter. Mer riktade satsningar kommer att genomföras under 
verksamhetsåret 2021/2022.  
 
 
Vi vill inventera och sprida relevant forskning om aktiva studenter. 
 
Så fort vi hittat relevant forskning har vi sett till att sprida den till föreningarna via våra 
naturliga kanaler, nyhetsbrev, social media och hemsida. Ett exempel är studien i hur 
föreningsdemokrati påverkats av digitala årsmöten.  
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Årets utmärkelser 2020 
 
Årets utmärkelser delades ut under förbundsårsmötet den 24 oktober 2020 i Idrottens 
Hus, Stockholm. 
 
Årets eldsjäl: Amanda Emanuelsson, Stockholm Student Equestrian Club 
 
Motivering: Hon beskrivs som en eldsjäl med ett stort engagemang, ett 
öga för detaljer och struktur samt en lagkamrat att räkna med i alla 
lägen. Hon ger helhjärtat allt vad hon har och i dessa coronatider har 
hon organiserat ett bra (coronasäkert) Student-SM i ridning som inte 
bara lett till att hennes egen förening nominerat henne utan även en 
utomstående. På så sätt kan man säga att studentidrotten har talat: 
Amanda Emanuelsson är en eldsjäl som lämnat stort avtryck och är 
därmed värdig vinnare av årets eldsjäl. 
 
 
Årets video: Teknologkåren IF 
 
Motivering: Tävling eller motionsidrott, på land eller i vatten, i 
lag eller individuellt – ja Teknologkårens idrottsförening visar 
med sin video bredden av sin verksamhet. Det är en 
genomarbetad film med en mängd snygga detaljer. Klipp, 
kameravinklar och bra övergångar både ljud- och bildmässigt 
håller hög kvalité. Allt som allt – en härlig film. 
 
 
Årets foto: Stockholm Student Equestrian Club 
 
Motivering: Mitt i sandmolnet står hon och tecknar till domarna att 
hon är klar för sin ritt. Detta precis som studentidrotten står redo att 
hitta nya lösningar kring träning och tävling i pandemins oväder. 
Denna bild symboliserar fint hur studentidrotten och dess föreningar 
har lyckats ta sig igenom en tuff tid med osäkerheter och anpassat sig 
så väl att idrott kan fortsätta utövas. 
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Årets förening: Karlstad Universitets Idrottsförening 
 
Motivering: Föreningen som vinner har redan arbetat med det som 
studentidrotten idag har tagit beslut om – att visa en ny syn på tävling 
med strävan att fler ska få möjlighet att röra på sig. Det märks bland 
annat i deras utbud av idrotter med så väl Quidditch, rugby som 
akrobatik. Detta trots att covid-19 slog till i våras då föreningen 
jobbade hårt med att ställa om till en anpassad verksamhet. Det 
resulterade bland annat i Strava (Studentsteget) som inte bara nådde 
ut till föreningen utan till totalt 337 studenter från fler än 10 
föreningar. Med ett sådant engagemang och driv för studentidrotten 
kan vi i juryn bara säga bra jobbat! 


Förbundet - förtroendevalda och anställda 
Förbundsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hedersordförande 
Stefan Bergh, Stockholm 
 
Hedersledamot 
Erwin Apitzsch 
 
Internationella kommittén 
Johanna S:t Clair Renard, ordförande, Stockholm 
Erik Björkman, Stockholm 
Lovisa Broms, Malmö 
Christopher Svensson, Stockholm 
Kristian Svensk, generalsekreterare, Stockholm 
Adam Stigborn, tävlingsansvarig, Stockholm 
 
Valberedning 
Anna Magnusson, Stockholm 
Sophia Fröberg Liljenberg, Jönköping 
Lukas Berglund, Stockholm 
 
  


Namn Roll Ort


Astrid Wetterström Förbundsordförande, oktober 2020- Stockholm


Mikael Gyllenhammar Vice förbundsordförande, oktober 2020- Göteborg


Christopher Svensson Vice förbundsordförande, oktober 2020- Stockholm


Emilia Löfgren Ledamot Lund


Kristian Stålberg Ledamot Stockholm


Paniz Yousefi Ledamot, oktober 2020- Jönköping


Cecilia Västgård Ledamot, oktober 2020- Stockholm


Sture Espwall Förbundsordförande, fram till oktober 2020 Östersund


Erik Björkman Vice förbundsordförande, fram till oktober 2020 Stockholm


Tina Nilsson Ledamot, fram till oktober 2020 Linköping
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Revisorer och revisorssuppleanter 
Revisorshuset i Uppsala 
Revisor: Johan Grahn, Uppsala  
Revisorssuppleant: Mats Johansson, Uppsala 
Lekmannarevisor: Björn Fredriksson, Enköping  
Lekmannarevisorssuppleant: Magnus Eklund, Uppsala 
 
Anställda 
Kristian Svensk, generalsekreterare 
Adam Stigborn, tävlingsansvarig 
Fredrik Ginsby, föreningskonsulent 
Maja Andersson, föreningskonsulent 
Robin Hedqvist, kommunikatör 
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Resultat nationella tävlingar  
 
SM-Ridsport Stockholm 18-20 september 2020 
 
Dressyr 
 


1. Ebba Asplund SSEC 
2. Agnes HanssonSSEC 
3. Emma Fält SSEC 


 
Hoppning 
 


1. Elin Hybert GARS 
2. Ida Sjöberg SSEC (ind) 
3. Agnes Hansson SSEC 


 
Kombinerat Lag 


1. SSEC 
2. UARK 
3. Lark 


 


SM-Segling Stockholm 10 oktober 2020 
 


1. Idrottsutskottet Medicinska Föreningen – KI 
2. CHSS – Chalmers Segelsällskap 
3. Stockholms studenters IF 


 
 


Resultat internationella tävlingar 
 
 
Inga internationella tävlingar genomfördes under verksamhetsåret 
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ÅRSREDOVISNING


Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-06-30


Styrelsen för Sveriges Akademiska Idrottsförbund avger härmed följande årsredovisning.


Innehåll


Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar
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Förvaltningsberättelse


Verksamhetens art och inriktning


Förbundets ändamål är:
att främja idrottsverksamheten bland de studerande vid postgymnasiala utbildningar
att handha och samordna denna verksamhet
att inom och utom landet företräda densamma.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret


Viktig extern faktor som påverkar förbundet


Medlemmar
Förbundet har 92 medlemsföreningar. Dessa föreningar har totalt 44 877 medlemmar. 


Idrottsförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag:


2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30
Nettoomsättning, intäkter inkl bidrag 360 000 5 029 103 5 363 015 6 528 817 5 366 306
Offentligrättsliga bidrag 3 954 500 4 239 500 4 157 500 4 316 700 4 095 488
Årets resultat 931 284 118 349 -120 065 -39 080 -76 455
Eget kapital 2 640 860 1 709 577 1 591 229 1 711 293 1 750 374
Soliditet 75% 74% 58% 61% 70%
Antal anställda 5 5 5 6 6


Förändring i eget kapital


Balanserat kapital Årets resultat Totalt


Belopp vid årets
ingång 1 591 229 118 348 1 709 577


Resultatdisposition
enligt årsstämman 118 348 -118 348 0


Årets Resultat 931 283 931 283


Belopp vid årets 
utgång 1 709 577 931 283 2 640 860


Sveriges Akademiska Idrottsförbund är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet.


* På förbundsårsmötet antogs en ny strategi för perioden 2020-2026.
* På grund av Covid-19 och dess restriktioner har stora delar av den planerade verksamheten behövt ställas in. 
* En tätare dialog med föreningarna har varit i fokus för att stötta under rådande pandemi.
* Förbundet har under året fokuserat än mer på att rekrytera aktiva studentidrottsföreningar till förbundet.  


Förbundet har varit delaktig i Riksidrottsförbundets arbete ned att klargöra kriterier för framtida finansiering av 
förbundens verksamhet. 
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RESULTATRÄKNING NOT 2021-06-30 2020-06-30
1


Intäkter
Nettoomsättning 0 566 270
Offentligrättsliga bidrag 2 3 954 500 4 239 500
Gåvor/stipendier/övriga bidrag 3 360 000 233 333
Medlemsavgifter 86 750 65 876
Övriga förbundsintäkter 996 5 062
Summa intäkter 4 402 246 5 110 041


Kostnader
Förbundskostnader 4 136 495 1 151 258
Övriga externa kostnader 4 624 058 951 009
Personalkostnader 5 2 709 025 2 889 338
Summa kostnader 3 469 578 4 991 605


Verksamhetens resultat 932 668 118 436


Resultat från finansiella investeringar


Resultat från övriga värdepapper 6 0 0


Ränteintäkter och liknande poster 7 0 0
Räntekostnader och liknande poster -1 384 -87


-1 384 -87


Resultat efter finansiella poster 931 284 118 349


Årets resultat före fördelning 931 284 118 349
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BALANSRÄKNING NOT 2021-06-30 2020-06-30


TILLGÅNGAR


Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 200 6 000
Övriga fordringar 39 501 35 956
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 8 273 093 198 806


323 794 240 762


Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 9 745 299 745 299


745 299 745 299


Kassa och bank 2 459 137 1 332 179
2 459 137 1 332 179


Summa omsättningstillgångar 3 528 230 2 318 240


SUMMA TILLGÅNGAR 3 528 230 2 318 240
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BALANSRÄKNING NOT 2021-06-30 2020-06-30


EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital 10


Balanserat kapital 1 709 577 1 591 228
Årets resultat 931 283 118 349


2 640 860 1 709 577


Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 152 008 187 293
Övriga kortfristiga skulder 268 510 196 902
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 11 466 852 224 468


887 370 608 663


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 528 230 2 318 240
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)


Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.


Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag
redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras
bidraget över denna period.


Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i idrottsförbundet.


Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som idrottsförbundet erhåller från bidragsgivare som är ett
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.


Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse, kommun och EU och inkluderar
Riksidrottsförbundet och Socialstyrelsen. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar
tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, 
som också utgör grund för beräkning av avskrivningens storlek.
Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och erhållna bidrag redovisas i not.


Aktier och andra värdepapper
Kortfristiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som kortfristiga placeringar och
värderas till det lägsta anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga
innehav klassificeras som finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om
det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till
det verkliga värdet.


Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.


Not 2 Offentligrättsliga bidrag


Bidrag: 2021-06-30 2020-06-30
Riksidrottsförbundet 3 954 500 4 239 500
Summa 3 954 500 4 239 500


Not 3 Gåvor och övriga bidrag
2021-06-30 2020-06-30


Bidrag 360 000 233 333
Allmänna arvsfonden
Summa 360 000 233 333
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Not 4 Upplysning om förbunds- och övriga externa kostnader
2021-06-30 2020-06-30


Förbundskostnader 136 495 1 151 258
Lokalkostnader 486 522 373 143
Resekostnader 0 228 999
Tryckerikostnader
Övriga externa kostnader 137 534 348 867
Summa 760 551 2 102 267


Not 5 Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och sociala kostnader


Medeltal anställda 2021-06-30 2020-06-30


Antal Varav Antal Varav
anställda män anställda män


Anställda i förbundet 5 80% 5 53%


Löner och andra ersättningar och 2021-06-30 2020-06-30
sociala kostnader


Löner och Sociala Löner och Sociala
andra ersätt- kostnader andra ersätt- kostnader
ningar (varav pen- ningar (varav pen-


sionskostnader) sionskostnad)


1 886 692 678 183 2 035 767 724 824
110 414 146 739


Löner och andra ersättningar fördelade 2021-06-30 2020-06-30
mellan generalsekreterare och
anställda


Ersättning till Övriga Ersättning till Övriga
generalsekreterare anställda generalsekreterare anställda


587 134 1 299 558 613 291 1 422 476


Löner och andra ersättningar fördelade 2021-06-30 2020-06-30
mellan styrelsen m.fl. och
anställda


Ersättning till Övriga Ersättning till Övriga
styrelsen anställda styrelsen anställda


0 1 299 558 0 1 422 476
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Not 6 Resultat från övriga värdepapper 
2021-06-30 2020-06-30


Värdeförändring fonder
Utdelning andelar 0 0
Summa 0 0


Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande poster 
2021-06-30 2020-06-30


Ränta 0
Summa 0 0


Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2021-06-30 2020-06-30


Förutbetalda hyror 0
Övriga poster 273 093 198 806
Summa 273 093 198 806


Not 9 Kortfristiga placeringar
2021-06-30 2020-06-30


Ingående bokfört värde 745 299 745 299
Förvärv/omplacering
Nedskrivning
Utgående bokfört värde 745 299 745 299


Not 10 Förändring av eget kapital


Balanserat Totalt
kapital eget kapital


Ingående balans 1 709 577 1 709 577
Årets resultat 931 283 931 283
Utgående balans 2 640 860 2 640 860


Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-06-30 2020-06-30


Upplupna semesterlöner 290 559 155 925
Upplupna sociala avgifter 91 293 48 991
Övriga poster 85 000 19 552
Summa 466 852 224 468
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Förvaltningsberättelse



Verksamhetens art och inriktning



Förbundets ändamål är:
att främja idrottsverksamheten bland de studerande vid postgymnasiala utbildningar
att handha och samordna denna verksamhet
att inom och utom landet företräda densamma.



Väsentliga händelser under räkenskapsåret



Viktig extern faktor som påverkar förbundet



Medlemmar
Förbundet har 92 medlemsföreningar. Dessa föreningar har totalt 44 877 medlemmar. 



Idrottsförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag:



2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30
Nettoomsättning, intäkter inkl bidrag 360 000 5 029 103 5 363 015 6 528 817 5 366 306
Offentligrättsliga bidrag 3 954 500 4 239 500 4 157 500 4 316 700 4 095 488
Årets resultat 931 284 118 349 -120 065 -39 080 -76 455
Eget kapital 2 640 860 1 709 577 1 591 229 1 711 293 1 750 374
Soliditet 75% 74% 58% 61% 70%
Antal anställda 5 5 5 6 6



Förändring i eget kapital



Balanserat kapital Årets resultat Totalt



Belopp vid årets
ingång 1 591 229 118 348 1 709 577



Resultatdisposition
enligt årsstämman 118 348 -118 348 0



Årets Resultat 931 283 931 283



Belopp vid årets 
utgång 1 709 577 931 283 2 640 860



Sveriges Akademiska Idrottsförbund är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet.



* På förbundsårsmötet antogs en ny strategi för perioden 2020-2026.
* På grund av Covid-19 och dess restriktioner har stora delar av den planerade verksamheten behövt ställas in. 
* En tätare dialog med föreningarna har varit i fokus för att stötta under rådande pandemi.
* Förbundet har under året fokuserat än mer på att rekrytera aktiva studentidrottsföreningar till förbundet.  



Förbundet har varit delaktig i Riksidrottsförbundets arbete ned att klargöra kriterier för framtida finansiering av 
förbundens verksamhet. 
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RESULTATRÄKNING NOT 2021-06-30 2020-06-30
1



Intäkter
Nettoomsättning 0 566 270
Offentligrättsliga bidrag 2 3 954 500 4 239 500
Gåvor/stipendier/övriga bidrag 3 360 000 233 333
Medlemsavgifter 86 750 65 876
Övriga förbundsintäkter 996 5 062
Summa intäkter 4 402 246 5 110 041



Kostnader
Förbundskostnader 4 136 495 1 151 258
Övriga externa kostnader 4 624 058 951 009
Personalkostnader 5 2 709 025 2 889 338
Summa kostnader 3 469 578 4 991 605



Verksamhetens resultat 932 668 118 436



Resultat från finansiella investeringar



Resultat från övriga värdepapper 6 0 0



Ränteintäkter och liknande poster 7 0 0
Räntekostnader och liknande poster -1 384 -87



-1 384 -87



Resultat efter finansiella poster 931 284 118 349



Årets resultat före fördelning 931 284 118 349
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BALANSRÄKNING NOT 2021-06-30 2020-06-30



TILLGÅNGAR



Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 200 6 000
Övriga fordringar 39 501 35 956
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 8 273 093 198 806



323 794 240 762



Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 9 745 299 745 299



745 299 745 299



Kassa och bank 2 459 137 1 332 179
2 459 137 1 332 179



Summa omsättningstillgångar 3 528 230 2 318 240



SUMMA TILLGÅNGAR 3 528 230 2 318 240
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BALANSRÄKNING NOT 2021-06-30 2020-06-30



EGET KAPITAL OCH SKULDER



Eget kapital 10



Balanserat kapital 1 709 577 1 591 228
Årets resultat 931 283 118 349



2 640 860 1 709 577



Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 152 008 187 293
Övriga kortfristiga skulder 268 510 196 902
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 11 466 852 224 468



887 370 608 663



SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 528 230 2 318 240
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)



Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.



Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag
redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras
bidraget över denna period.



Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i idrottsförbundet.



Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som idrottsförbundet erhåller från bidragsgivare som är ett
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.



Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse, kommun och EU och inkluderar
Riksidrottsförbundet och Socialstyrelsen. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar
tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, 
som också utgör grund för beräkning av avskrivningens storlek.
Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och erhållna bidrag redovisas i not.



Aktier och andra värdepapper
Kortfristiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som kortfristiga placeringar och
värderas till det lägsta anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga
innehav klassificeras som finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om
det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till
det verkliga värdet.



Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.



Not 2 Offentligrättsliga bidrag



Bidrag: 2021-06-30 2020-06-30
Riksidrottsförbundet 3 954 500 4 239 500
Summa 3 954 500 4 239 500



Not 3 Gåvor och övriga bidrag
2021-06-30 2020-06-30



Bidrag 360 000 233 333
Allmänna arvsfonden
Summa 360 000 233 333
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Not 4 Upplysning om förbunds- och övriga externa kostnader
2021-06-30 2020-06-30



Förbundskostnader 136 495 1 151 258
Lokalkostnader 486 522 373 143
Resekostnader 0 228 999
Tryckerikostnader
Övriga externa kostnader 137 534 348 867
Summa 760 551 2 102 267



Not 5 Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och sociala kostnader



Medeltal anställda 2021-06-30 2020-06-30



Antal Varav Antal Varav
anställda män anställda män



Anställda i förbundet 5 80% 5 53%



Löner och andra ersättningar och 2021-06-30 2020-06-30
sociala kostnader



Löner och Sociala Löner och Sociala
andra ersätt- kostnader andra ersätt- kostnader
ningar (varav pen- ningar (varav pen-



sionskostnader) sionskostnad)



1 886 692 678 183 2 035 767 724 824
110 414 146 739



Löner och andra ersättningar fördelade 2021-06-30 2020-06-30
mellan generalsekreterare och
anställda



Ersättning till Övriga Ersättning till Övriga
generalsekreterare anställda generalsekreterare anställda



587 134 1 299 558 613 291 1 422 476



Löner och andra ersättningar fördelade 2021-06-30 2020-06-30
mellan styrelsen m.fl. och
anställda



Ersättning till Övriga Ersättning till Övriga
styrelsen anställda styrelsen anställda



0 1 299 558 0 1 422 476
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Not 6 Resultat från övriga värdepapper 
2021-06-30 2020-06-30



Värdeförändring fonder
Utdelning andelar 0 0
Summa 0 0



Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande poster 
2021-06-30 2020-06-30



Ränta 0
Summa 0 0



Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2021-06-30 2020-06-30



Förutbetalda hyror 0
Övriga poster 273 093 198 806
Summa 273 093 198 806



Not 9 Kortfristiga placeringar
2021-06-30 2020-06-30



Ingående bokfört värde 745 299 745 299
Förvärv/omplacering
Nedskrivning
Utgående bokfört värde 745 299 745 299



Not 10 Förändring av eget kapital



Balanserat Totalt
kapital eget kapital



Ingående balans 1 709 577 1 709 577
Årets resultat 931 283 931 283
Utgående balans 2 640 860 2 640 860



Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-06-30 2020-06-30



Upplupna semesterlöner 290 559 155 925
Upplupna sociala avgifter 91 293 48 991
Övriga poster 85 000 19 552
Summa 466 852 224 468
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