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Proposition (förslag) kring revidering av 
stadgarna  
 

Förslag till beslut  
Att förbundsmötet antar styrelsens förslag till revidering av stadgarna.  
 

Bakgrund 
En större stadgegenomgång genomfördes på förbundsmötet 2018. Under de följande åren 
har några händelser inträffat som visar sig i styrelsens förslag till ändring av stadgarna på 
förbundsmötet. Vi påverkas även av Riksidrottsförbundets stämmor där stadgebeslut tas 
som påverkar oss.  
 
Den stadgeförändringen som vi föreslår berör styrelsens och valberedningens 
sammansättning, som bygger på en diskussion på förbundsmötet 2020 där styrelsens fick 
ett medskick enligt nedan: 
 
Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om definitionen av könsidentitet och 
ickebinär identitet i förhållande till stadgarna om förbundsstyrelsens sammansättning. 
Förbundsstyrelsen får även i uppdrag att beakta beslut i RF från september 2020 
gällande frågan om identitetstillhörighet. 
 
Det beslut som medskicket refererade till var att den 8 september 2020 beslutade 
riksidrottsstyrelsen att specialidrottsförbund (som exempelvis Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund) kan utgå från könsidentitet i stället för juridiskt kön när de ska uppfylla 
jämställdhetskravet i styrelser och valberedningar. Beslutet har tagits för att inkludera 
transpersoner på ett bättre sätt. Det innebär att specialidrottsförbund får utgå antingen 
från könsidentitet eller från juridisk kön vid tillämpningen av 11 kap. 4 § 4 RF:s stadgar. 
Med könsidentitet avses det kön som en person identifierar sig som. Med juridisk kön 
avses det kön som är registrerat i folkbokföringen och som framgår i Sverige av näst sista 
siffran i personnumret. 
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Förslag om tillägg gällande ärenden för förbundsmöte 
§ 2.4 Ärenden vid förbundsmötet 
 
Nuvarande lydelse Justerade stadgar enligt förslag 
1. Mötets öppnande  
2. Granskning av ombudens fullmakter 
samt fastställande av röstlängden  
3. Val av ordförande för mötet jämte 
ersättare för denne  
4. Val av två personer att jämte 
ordföranden justera mötets protokoll samt 
två personer att vara rösträknare  
5. Fråga om mötets behöriga utlysande  
6. Kandidatnominering  
7. Föredragning av styrelsens 
verksamhets- och förvaltningsberättelse 
för de två senaste verksamhetsåren  
8. Föredragning av revisorernas berättelse  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 
den tid revisionen avser  
10. Behandling av förslag från föreningar 
eller distriktsorganisationer som skriftligen 
tillställs förbundet senast den 1 september 
jämna år  
11. Behandling av från styrelsen eller 
revisorerna hänskjutna frågor  
12. Fastställande av verksamhetsplan och 
budget för löpande samt nästkommande 
verksamhetsår  
13. Val av ordförande för två år samt av 
sex ledamöter för två år  
14. Val av två revisorer jämte suppleanter 
för dessa för två år  
15. Val av ordförande och ledamöter i 
valberedningen  
16. Val av ombud jämte erforderligt antal 
suppleanter till Riksidrottsmötet  
17. Val av och förslag till representanter i 
internationella organisationer  
18. Överläggning om vid mötet väckta 
frågor  
19. Mötets avslutande  
 

1. Mötets öppnande  
2. Granskning av ombudens fullmakter 
samt fastställande av röstlängden  
3. Val av ordförande för mötet jämte 
ersättare för denne  
4. Val av sekreterare för mötet jämte 
ersättare för denne 
5. Val av två personer att jämte 
ordföranden justera mötets protokoll samt 
två personer att vara rösträknare  
6. Fråga om mötets behöriga utlysande  
7. Kandidatnominering  
8. Föredragning av styrelsens 
verksamhets- och förvaltningsberättelse 
för de två senaste verksamhetsåren  
9. Föredragning av revisorernas berättelse  
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
för den tid revisionen avser  
11. Behandling av förslag från föreningar 
eller distriktsorganisationer som skriftligen 
tillställs förbundet senast den 1 september 
jämna år  
12. Behandling av från styrelsen eller 
revisorerna hänskjutna frågor  
13. Fastställande av verksamhetsplan och 
budget för löpande samt nästkommande 
verksamhetsår  
14. Val av ordförande för två år samt av 
sex ledamöter för två år  
15. Val av två revisorer jämte suppleanter 
för dessa för två år  
16. Val av ordförande och ledamöter i 
valberedningen  
17. Val av ombud jämte erforderligt antal 
suppleanter till Riksidrottsmötet  
18. Val av och förslag till representanter i 
internationella organisationer  
19. Överläggning om vid mötet väckta 
frågor  
20. Mötets avslutande  
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Förslag om valbarhet inom förbundet 
§ 2.5 valbarhet 
Nuvarande lydelse Justerade stadgar enligt förslag 
Organ valda av förbundsmöte ska, 
undantagen ordförande, ha mångfald och 
jämlikhet. 
 
Ledamot av styrelsen är inte valbar som 
revisor eller revisorssuppleant, eller till 
ledamot i valberedningen.  
 
Arbetstagare hos förbundet eller dess SDF 
får inte väljas till ledamot av styrelsen 
eller valberedningen. Arbetstagare inom 
RF:s organisationer får inte vara revisor 
eller revisorssuppleant. 
 

Valbar är varje individ som är medlem i en 
studentidrottsförening ansluten till SAIF.  
Arbetstagare inom RF, SF, SDF, RF-SISU 
distrikt, förening och IdrottsAB får inte 
vara revisor eller revisorssuppleant i SAIF, 
eller SDF, eller väljas till ledamot av 
valberedning i organisation av vilken 
denne är anställd.  
 
Arbetstagare hos SAIF, SDF får inte väljas 
till ledamot av SAIF:s styrelse eller SDF-
styrelse. Ledamot av förbundsstyrelsen är 
inte valbar som revisor eller 
revisorssuppleant. Minst en av 
förbundsmötet valda revisorer och dennes 
suppleant skall vara auktoriserad eller 
godkänd revisor.  
Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 
kap, 1 § i RF:s stadgar. 
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Förslag gällande valberedningens sammansättning 
§ 2.8 valberedningen 
 
Nuvarande lydelse Justerade stadgar enligt förslag 
Valberedningen består av ordförande och två 
ledamöter, valda vid det föregående 
förbundsmötet. I sammansättningen av 
valberedningen ska mångfald och jämlikhet 
eftersträvas. Ledamot i förbundsstyrelsen är 
inte valbar som ledamot i valberedningen. Om 
tjänstemans valbarhet gäller vad som sägs i 
RF: stadgar. Ledamot i valberedningen är inte 
valbar som ledamot i förbundsstyrelsen. 
 
Valberedningen ska senast den 1 maj jämna år 
tillfråga dem, vilkas mandattid utgår, om 
vederbörande är beredd att kandidera för den 
kommande mandatperioden. Senast den 1 juni 
jämna år ska valberedningen meddela 
samtliga föreningar, vilka bland de tillfrågade 
som avböjer kandidatur.  
 
Valberedningen ska till medlemsföreningarna 
via förbundets kansli, senast fyra veckor före 
FM, inge sitt förslag till val vid nästkommande 
ordinarie FM. Valberedningens beslut 
protokollförs och protokollet överlämnas till 
förbundsstyrelsen efter förbundsmötet. 
 

Valberedningen består av ordförande och två 
ledamöter, valda vid förbundsmötet efter 
nominering av medlemmar i SAIF. 
Sammansättningen ska vara sådan att inget 
kön ska representeras med mer än 66 procent. 
Med kön avses det kön som personen 
identifierar sig som eller juridiskt kön, där 
könsidentitet är utgångspunkt. I 
valberedningen ska det finnas en så bred 
mångfald som möjligt, sett till 
diskrimineringsgrunder, erfarenheter och 
kompetenser.  
 
Ledamot i förbundsstyrelsen är inte valbar som 
ledamot i valberedningen.  
Valberedningen ska senast den 1 maj jämna år 
tillfråga förbundsstyrelsens ledamöter, om 
vederbörande är beredd att kandidera för den 
kommande mandatperioden.  
Senast 1 september, får SAIF:s 
medlemsföreningar till valberedningen avge 
förslag på personer för valen under kap 2 § 
2.4, punkt 14-15. 
 
Valberedningen ska till medlemsföreningarna 
via förbundets kansli, senast tre veckor före 
förbundsmötet, inge sitt förslag till val vid 
nästkommande ordinarie förbundsmöte. På 
förbundsmötet presenterar valberedningen 
antalet nomineringar, från hur många 
föreningar och vilket kön de nominerade 
identifierar sig som.  
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Förslag gällande styrelsens sammansättning 
§ 3.2 Sammansättning 
 
Nuvarande lydelse Justerade stadgar enligt förslag 
Styrelsen består av ordförande och sex 
ledamöter med jämn könsfördelning. 
Sammansättningen i övrigt ska återspegla 
samhället i stort vad gäller mångfald. 
Styrelsen fördelar inom sig arbetet och 
kan utse en eller flera vice ordföranden.  
 

Förbundsstyrelsen består av ordförande och 6 
ledamöter. Sammansättningen ska vara sådan 
att inget kön ska representeras med mer än 
60 procent. Med kön avses det kön som 
personen identifierar sig som eller juridiskt 
kön, där könsidentitet är utgångspunkt. I 
styrelsen ska det finnas en så bred mångfald 
som möjligt, sett till diskrimineringsgrunder, 
erfarenheter och kompetenser. 
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Proposition (förslag) kring att införa en 
valberedningsinstruktion 
 

Förslag till beslut  
Att förbundsmötet antar styrelsens förslag till att införa en valberedningsinstruktion.  
 

Bakgrund 
I dialog med den av förbundsmötet tillsatta valberedningen 2020 så har det framkommit 
vissa otydligheter kopplat till valberedningens uppdrag och arbetssätt. I samförstånd och 
dialog har denna instruktion arbetats fram för att tydliggöra uppdraget inför kommande 
förbundsstämmor.  
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valberedningsinstruktion 
Valberedningen verkar för att Sveriges Akademiska Idrottsförbund utvecklas på lång sikt 
och i alla medlemmars intressen.  
      

Valberedningens sammansättning framgår av förbundets stadgar och 
valberedningsinstruktionen fastställs av förbundsmötet. 
 

Valberedningens uppdrag 
Valberedningens uppdrag är att följa styrelsens arbete, hantera nomineringar, utvärdera 
styrelsens arbete, presentera förslag på ordförande och styrelseledamöter, revisorer samt 
lekmannarevisorer på förbundsmötet. Valberedningen ska ha en god kontakt med 
förbundets medlemsföreningar. 

 
Valberedningens arbetssätt 
Valberedningens arbete leds av en sammankallande, vald på förbundsmötet. 
Valberedningen arbetar kontinuerligt under hela mandatperioden.  
      
Valberedningen har tillgång till styrelsehandlingar. Valberedningen deltar på 
styrelsemöten vid behov och deltar vid förbundets större samlingar för att möta 
förbundets medlemmar och studentidrottare. Närvaro vid möten sker med god 
framförhållning och i dialog med styrelsens ordförande och generalsekreterare (GS). 
Valberedningen deltar på liknande sätt som övriga i styrelsen, fysiskt eller digitalt.   
 
Valberedningen ska intervjua sittande styrelse och nominerade kandidater och därefter 
presentera sitt förslag inför förbundsmötet.  
 
Valberedningen har tillgång till en mejladress med namnet valberedningen@saif.se. 
Kostnader för eventuella resor och boende till förbundsstyrelsens möten tas av förbundet 
efter dialog med GS.  
 
En närmare instruktion om tider för nominering finns i stadgarna, 2 kapitlet, § 2.8.  
 
Valberedningens förslag presenteras genom publicering på förbundets webbplats och 
genom utskick med e-post till samtliga medlemsföreningar. Stadgemässiga krav på 
tidpunkt framgår i kapitel 2, § 2.8.  
 
Förslag och synpunkter som kommer till valberedningen ska behandlas med sekretess.  
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Eventuella fyllnadsval 
Det åligger styrelsen att stadgeenligt kalla till ett extra förbundsmöte när det är befogat 
för att hantera fyllnadsval. Valberedningens uppdrag är att föreslå kandidater till 
fyllnadsvalet.  

 
Grunder för nominering 
Valberedningen ansvarar för att information om nominering skickas till 
medlemsföreningarna. Kanslipersonalen finns som stöd och hjälp i den frågan och 
handläggs av GS som fördelar arbetet internt.  
 
Utöver de stadgemässiga kraven i kapitel 2, § 2.5 och kapitel 3, § 3.2 bör 
valberedningen ta hänsyn till följande vid nominering: 

● Krav om medlemskap i studentidrottsförening ansluten till förbundet.  

● Geografisk spridning/representerade föreningar. 

● Individuell kompetens utifrån styrelsebehov, exempelvis erfarenhet av 
studentidrott, ekonomi och styrelsearbete.  

● Balans mellan kontinuitet och förändring i förbundet. 

● Gruppsammansättning i styrelsen 

 
Valberedningens uppgifter      
     Valberedningen ska i samband med att deras förslag skickas ut presentera hur de har 
arbetat, antalet personer som nominerats, vilket kön de nominerade identifierar sig som 
och hur många föreningar de representerar.  Valberedningens förslag innehåller vilka 
valberedningen föreslår till styrelsen för den kommande mandatperioden.  
 
Valberedningen ska även sammanställa ett kompletterande dokument som innehåller 
information om de föreslagna kandidater innehållande: 

● Motiv till varför individen vill arbeta i förbundets styrelse 

● Ålder 

● Hemort 

● Utbildning 

● Yrke/sysselsättning 

● Idrottsbakgrund 

 
På förbundsmötet ska valberedningen presentera och motivera sina förslag och lämna en 
redogörelse för hur dess arbete har bedrivits. 
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Tillsättande av valberedning 
Valberedningen består av en ordförande och två ledamöter, vilka utses på förbundsmötet. 
Kandidaterna till valberedningen ska vara medlemmar i en studentidrottsförening och 
nomineras av studentidrottsföreningar.  
 
Senast den 1 maj jämna år ska kanslipersonalen tillfråga den tillsatta valberedningens 
ledamöter om deras intresse av att kandidera för nästkommande mandatperiod.  
 
Senast den 1 juni ska kanslipersonalen informera medlemsföreningarna om möjligheten 
att nominera kandidater till valberedningen inför kommande år. Nomineringar ska skickas 
till kansliet.  
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