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Underlag till punkt 2 
Röstlängd förbundsmöte 22-23 oktober 2022 

Från Sveriges Akademiska Idrottsförbunds stadgar, kapitel 2, § 2.1 
”Representation, rösträtt” så gäller följande kring röst 

 
Röstberättigad förening är den som senast den 30 juni jämnt år betalat årsavgift 
till förbundet. Röstberättigad förening erhåller ett mandat vardera vid 
förbundsmötet. 

 
Förening kan utöver sitt grundmandat erhålla tilläggsmandat. Föreningarnas 
tilläggsmandat fördelas baserat på föreningens antal individuellt anslutna 
medlemmar. 

 
• Överstiger medlemsantalet 1000 medlemmar tilldelas föreningen 

ett extra Mandat 
• överstiger medlemsantalet 3000 medlemmar tilldelas föreningen 

två extra mandat och 
• överstiger medlemsantalet 7000 medlemmar tilldelas föreningen 

tre extra mandat. 
 

Ingen förening kan ha fler än fyra mandat på förbundsmötet. 
Medlemsantalet fastställs enligt föreningens medlemsantal per den 30 juni. 
Ombud kan endast representera en förening och får inte vara ledamot av SAIF:s 
förbundsstyrelse. Ombud kan maximalt förfoga över två mandat. 

 

 
Organisations namn Antal röster 
Akademiska Ryttarklubben i Umeå 1 
Atletico Club Studenterna 1 
Blekinge Studentkår 1 
Bosö IF och Studentkår 1 
Carlberg Cavaliers Amerikanska FF 1 
Chalmers Blue MC Rangers 1 
Chalmers Orienteringslöpare 1 
Chalmers Seglarsällskap 1 
Chalmers Studentkårs Idrottssällskap 1 
Champs Studerandeförening 1 
Ekonomihögskolan Växjö Studentförening 1 
Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF 1 
Farmacevtiska Studentkåren 1 
Föreningen Idrottsliga Kalmar Studenter 1 
Föreningen IT-sektionen 1 
Föreningen Lithe Vilse Orientering 1 
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Föreningen Liu Water & Wind 1 
Föreningen Studentidrotten Luleå 3 
Föreningen Uppsalaekonomerna 1 
Gymnastik och Idrottshögskolans IF 1 
Gästrike-Hälsinge Nation 1 
Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap 1 
Göteborgs Nation i Uppsala 1 
Göteborgs Studenters IF 1 
Hallands Nations Fotbollsförening 1 
Halmstads Studenters Idrottsförening 1 
Handelshögskolans i Göteborg studentkår 1 
Hockeyklubben Lintek Make Believes 1 
Högskolans IF I Skövde 1 
Högskolans Kristianstad Idrottsförening 1 
IBK Uppsala Teknologer 1 
Idrottsföreningen Academ 0 
Idrottsföreningen Trikadien 1 
Idrottsklubben Studenterna i Umeå 4 
Jönköping University Rowing Association 1 
Jönköping University Sport Association 1 
Kalmar Nations Idrottsförening 1 
Karlstads Universitets Idrottsförening 1 
Katrinebergs Idrottsförening 1 
KTH Basketball Club 1 
KTH Golfsällskap 1 
KTH Outdoor Club 1 
KTH Roddförening 1 
KTH The Royal Blue Amerikansk Fotbollsförening 1 
Kungliga Tekniska Högskolans Ishockeyförening 1 
Kungliga Tekniska Högskolans SegelSällskap 1 
Kungliga Tekniska Högskolans Simförening 1 
Lillsveds Idrottsförening 1 
Linköpings Akademiska Ridklubb 1 
Linköpings Akademiska Squashklubb 1 
Linköpings Akademiska Tennissällskap 1 
Linköpings Studenters Idrottsförening 4 
Linköpings Universitet AIF Innebandyklubb 1 
Linköpings Universitets AIF FK 1 
Linköpings Universitets AIF Korgbollssällskap 1 
Linköpings Universitets AIF Simsällskap 1 
Liu Aif Padel Club 1 
Lomma Sports Club 1 
Lugi Motionsförening 2 
Luleå Foreign Hockey Club 1 
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Lund Academic Rugby Club 0 
Lunds Akademiska Cheerleadingförening 1 
Lunds Akademiska Ryttarsällskap 1 
Lunds Extremsportarsällskap 1 
Medicinska Föreningen i Stockholm 1 
Medicinska idrottsföreningen i Linköping 1 
Medicinska Idrottsföreningen Uppsala 1 
Mälardalens Student Sport Idrottsförening 0 
Norrköpings Akademiska FFI 1 
Norrköpings Akademiska Fotbollsförening 1 
Norrlands Nations Idrottsförening 2 
Pekings Akademiska Friluftsförening 1 
Stockholms Studenters Idrottsförening 3 
Stockholms Universitets Fotbollsförening 1 
Student Association at the Stockholm School of 
Economics 

 
2 

Studentföreningen Kemisektionen 1 
Studentlöparsällskapet Lithe Syra 1 
Tekniska Högskolan Football Club 1 
Teknologer Till Häst 1 
Teknologkårens Idrottsförening LTH 1 
Teknologsektionen Teknisk Design 1 
Ultuna Studentkårs idrottsförening 1 
Uppsala Akademiska RS 1 
Uppsala Extremsportförening 1 
Uppsala Fäktförening 1 
Uppsala Snake Heads Amerikanska 
Fotbollförening 

 
1 

Uppsala Studenter Ishockeyförening 1 
Uppsala Studentförening Elektroteknik 0 
Upsala Akademiska Ridklubb 1 
Upsala Studenters IF 1 
Valla Folkhögskolas Idrottsförening 1 
Veterinärhögskolans Idrottsförening 1 
Västgöta Nations Idrottsförening 1 
Västmanlands-Dala Nation 1 
Växjö Universitets GIF 2 
WEST Varbergs Idrottsförening 0 
Örebro Studentkår 1 
Örebro Universitets Idrottsförening 1 
Östersunds Studenters Idrottssällskap 1 
Östgöta Nations Idrottsförening 1 
Totalt 109 
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Psst… Har din förening noll röster? Då kan det vara så 
att ni inte uppfyllt kraven för att vara röstberättigad. 
Kontakta Maja Andersson (maja.andersson@saif.se) om 
du vill förstå varför. 
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Förslag till punkt 3 och 4: 

• Punkt 3 - mötesordförande: 
o Angela Refuerzo Larsson 

• Punkt 4 - Sekreterare: 
o Kristian Svensk 
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Förslag till punkt 5 
Yttranderätt 

Enligt SAIF:s stadgar kap 2 §2 ”Yttrande- och förslagsrätt” framgår att: 
”Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte har, förutom ombuden, styrelsens 
ledamöter och förbundets högste tjänsteman samt motionär i fråga om egen 
motion. 

Valberedningens ordförande och övriga ledamöter har rätt att yttra sig i de 
ärenden valberedningen berett. 

Revisorerna har yttranderätt i ärenden de berett. 

Med förbundsmötets samtycke har även annan person yttranderätt.” 

Mot bakgrund av dessa tre punkter 
• Förbundet har uppmuntrat hela styrelser att närvara på

förbundsmötet
• Förbundet vill främja demokratiska processer
• Föreslaget på rösträkning sker via systemet Easymeet som hanteras

av en tjänsteperson från systemleverantören

Föreslås att förbundsmötet beslutar att: 
 alla för tillfället närvarande personer som är aktiv

styrelseledamot i en Studentidrottsförening under 2022 samt
tjänsteperson från Easymeet ges yttranderätt under
förbundsmötet 2022.
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Förslag till punkt 6 
• Punkt 6 - två justerare samt två rösträknare: 

o Justerare: 
 Inga inkomna förslag 

o Rösträknare: 
 Systemet Easymeet som tjänsteperson från Easymeet 

ansvarar över samt 
 Kristian Svensk 
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Förslag till punkt 7 
Dagordning
Datum, tid och plats:  

• Lördag och söndag, 22-23/10-2022
• Fysiskt på plats på Bosön, Stockholm

Förslag till dagordning 

Punkt I följande PDF-block 
hittar du underlag för 

punkten 

Huvudtalare 

1 Mötets öppnande 2020–2022 års 
förbundsstyrelse 

     Formalia 
2 Granskning av ombudens fullmakter 

samt fastställande av röstlängden 
Förutsättningar 2020–2022 års 

förbundsstyrelse 
3 Val av ordförande för mötet jämte 

ersättare för denne 
Förutsättningar 2020–2022 års 

förbundsstyrelse 
4 Val av sekreterare för mötet jämte 

ersättare för denne 
Förutsättningar Mötesordförande 

5 Fastställande av yttranderätt för 
närvarande 

Förutsättningar 2020–2022 års 
förbundsstyrelse + 
Mötesordförande  

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

Förutsättningar Mötesordförande 

7 Fastställande av dagordningen för möte Förutsättningar Mötesordförande 

8 Fråga om mötets behöriga utlysande Förutsättningar Mötesordförande 

9 Kandidatnominering avseende val 
enligt punkterna 16-20 

Förutsättningar Valberedning + 
Mötesordförande 

 Dåtid 
10 Föredragning av styrelsens 

verksamhets- och 
förvaltningsberättelser för 
verksamhetsåren 2020–2021 och 
2021–2022 

Dåtid 2020–2022 års 
förbundsstyrelse 

11 Föredragning av revisorernas berättelser 
för verksamhetsåren 2020–2021 och 
2021–2022 

Dåtid Revisorer 

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåren 2020–2021 och 
2021–2022 

Mötesordförande 

     Förslag till förändring 
13 Behandling av förslag från föreningar 

eller distriktsorganisationer, som 
skriftligen skickats till förbundet senast 
den 1 september 2022 

Finns inga 

Mötesordförande 
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Behandling av från styrelsen eller 
revisorerna hänskjutna frågor 

a) Stadgeförändring 
b) Valberedningsinstruktioner 

Förändringsförslag 
 

2020–2022 års 
förbundsstyrelse 

     Framtiden   

15 Fastställande av verksamhetsplan för 
verksamhetsåren 2022–2023 och 
2023–2024 samt budget för 2022–
2023 och 2023–2024 

Framtid 2020–2022 års 
förbundsstyrelse 

16 Val av ordförande samt av ledamöter 
för 2022-2024 

 Mötesordförande 

17 Val av två revisorer jämte suppleanter 
för 2022-2024 

 Mötesordförande 

18 Val av ordförande och två ledamöter i 
valberedningen för 2022-2024 

 Mötesordförande 

19 Val av ombud jämte erforderligt antal 
suppleanter till Riksidrottsmöte  

 Mötesordförande 

20 

 

Val av och förslag till representanter i 
internationella organisationer 

 Mötesordförande 

     Avslutningsvis   

21 Överläggning om vid mötet väckta 
frågor 

 Mötesordförande 

22 Mötets avslutande  Mötesordförande 
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Underlag till punkt 8 
När utlystes förbundsmötet 

• I januari 2022 utlystes det att Sveriges Akademiska Idrottsförbund kommer hålla 
årsmöte den 22-23 okt på Bosön i Riksidrottsförbundets kungörelseorgan. 

• 13 jan så publicerades det en första notis om SAIFs årsmöte och 
styrelsenomineringar på vår officiella hemsida – www.studentidrott.se. 

• 30 maj och 1 jun skickades det ut e-post-notiser om årsmöte. 
• Den 30 sep skickades kallelse och handlingar ut till alla föreningar via mejl. 
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Underlag till punkt 9 
Kandidatnominering avseende val enligt punkt 16 – ordförande och 
styrelseledamöter 

Förslag och motivering valberedningens förslag 

Arbetet i valberedningen har pågått från årsskiftet 20–21. Under hösten 21 valde en person i 
valberedningen att kliva av uppdraget på grund av förändrad arbetssituation. Det arbetet 
som gjorts och det förslag som nu presenteras står därför Lukas Berglund och Anna 
Magnusson bakom. I detta dokument finns utöver vårt förslag en beskrivning hur vi jobbat, 
bakgrund till vårt förslag av styrelse. Detta dokument kommer också kompletteras av en 
kandidatbeskrivning av varje ledamot. 

 
Hur valberedningen jobbat 
Valberedningen har under hela mandatperioden följt styrelsens arbete. Vi har tagit del av 
styrelseunderlag och läst protokoll. Vi har också varit närvarande på cirka fem styrelsemöten. 
Under hösten 21 deltog vi på Studentidrottsforum för att presentera valberedningen och vårt 
arbete. Under mars/april 2022 intervjuades samtliga ledamöter i styrelsen inkl. 
generalsekreterare. Vi har också tagit del av styrelsens egna utvärdering om hur 
styrelsearbetet har fortlöpt. Valberedningen har jobbat efter de instruktioner som nuvarande 
stadgar fastställer. Dock vill vi tydliggöra att vi reagerat på en skrivning i nuvarande stadgar 
och inte tillämpad den instruktionen. I § 2.8 andra stycket sista meningen står en skrivelse 
om att; valberedningen ska meddela samtliga föreningar, vilka bland de tillfrågade som 
avböjer kandidatur. Valberedningen resonerade med både styrelse och främst ordförande 
om denna formulering och framförde att vi inte tycker den uppgiften är relevant i 
sammanhanget. Däremot är det mycket viktig att valberedningen vid tidpunkten tydliggör 
och kommunicerar med medlemmar att valberedningen efterlyser nomineringar till samtliga 
poster i styrelsen. Detta därför att alla ledamöters mandat löper ut vid förbundsmötet. Under 
våren och sommaren har valberedningen också aktivt sökt medlemsföreningar för att söka 
nomineringar bland medlemmar i SAIFs föreningar. Sittande valberedningen har även varit 
högst delaktiga i ta fram en valberedningsinstruktion samt de ändringsförslag i stadgarna 
som rör valberedning för att underlätta och tydliggöra arbetssätt för kommande 
valberedningar i SAIF. 

 
Bakgrund 
I valberedningens analys av styrelsens arbete har vi identifierat tre huvudområden som vi 
tror SAIFs styrelse skulle vinna mycket på att utveckla. Det är också utifrån denna analys vi 
sökt och rekryterat kandidater. 

 
1. Strategiskt arbete; Styrelsen behöver höja blicken, se längre fram och fokusera på ett 

mindre antal frågor. Styrelsearbetet kan i större utsträckning fokusera på analys, 
prioritering och beslut. 

2. Målstyrning; Sedan 2020 har SAIF haft en vision och strategi med tre fokusområden. 
Implementeringen av strategin behöver öka och uppföljningen av hur verksamheten 
löper behöver analyseras djupare. Analysen kan hjälpa styrelsen att göra  
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prioriteringar och förändringar för att förflytta SAIF i enlighet med strategin. 
Måluppföljningsarbetet har kommit igång så det finns en stabil grund att bygga 
vidare på. 

3. Idrott- och medlemsutveckling; Den senaste mandatperioden har varit extremt tuff 
för studentidrottsrörelsen. SAIF som samlande kraft kanske aldrig har varit viktigare 
för sina medlemmar. Föreningsperspektivet och idrotten behöver bli central i alla 
diskussioner. Värdet som SAIF bidrar till föreningarna kan också förtydligas. 

Avslutningsvis 
Vi i valberedningen har arbetat för att vårt förslag till styrelse är en grupp där alla ledamöter 
kompletterar varandra. Ett urval av kompetenser som vårt förslag besitter är: Målstyrning, 
Ledarskap- och management, Organisationsutveckling, Juridik, Ekonomi, IT- och 
digitalisering och strategisk kommunikation. Några har tidigare erfarenhet av SAIF. Några är 
nya inför SAIF. Det alla har gemensamt är att vara drivna och framåtlutade för att göra SAIF 
starkare och mer relevant för medlemmar. Alla har en nära koppling till idrott och 
föreningslivet! 

 
 

Förslag till SAIFs styrelse 2022-2024 

Förslag till ordförande val 2 år 
 

Christopher Svensson Nyval 
IT-chef Live it 

 
Förslag till ledamöter val 2 år 

 
Paniz Yousefi Omval 
Student Ortopedprogramet Jönköpings Universitet 

 
Mikael Gyllenhammar Omval 
Koncern-VD på Chalmers Studentkår 

 
Anders Rebbling Nyval 
Lektor i Byggteknik Umeå Universitet 

 
Lovisa Broms Nyval 
Doktorand i Idrottsvetenskap Malmö Universitet 

 
Johan Severinsson Nyval 
Student juristprogrammet Lunds Universitet 

 
Britt Marie Olsson Nyval 
Punktlighetsansvarig SJ 
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Individuell presentation av kandidater i valberedningens 
förslag till styrelse 2022 & 2024 

 
Christopher Svensson 
Bor i Stockholm, 37 år. 
Nominerad av: Martin Glawe, ordförande VUGI 

 
Nuvarande student-/arbetssituation 
IT chef på live it 

 
Hur vill du leda SAIF? 
Christophers ledarskap bygger på öppenhet och tillit. Han vill att styrelsen tillsammans med 
kansliet ska jobba för att stärka SAIF i studentrörelsen och att SAIF ska växa och blir mer 
välkänt bland studenter. Han anser att SAIF bör ta en större plats i idrottsrörelsen och att 
föreningarna drar nytta av det. 

 
Vill bidra med i SAIF 
Christopher vill bidra till att skapa förutsättningar för att studenter ska utveckla mer idrott. 
Han vill att studentidrott uppmärksammas på fler Universitet och Campus där lärosäten ser 
vikten av att studentidrott har en central del i studenters hälsa. Vidare har Christopher 
erfarenhet från många olika perspektiv i idrottsrörelsen och ett brett kontaktnät både 
nationellt och internationellt som han vill dela inom SAIF. 

 
Vision för SAIF 
Vill att fler studenter är i rörelse och har möjlighet att idrotta på sin ambitionsnivå. Han 
brinner också för studentidrottsrörelsen ska växa och att SAIF tar en tydligt plats/position 
inom RF-familjen igen. 

 
Bakgrund i SAIF 
Christopher är före detta studentidrottare och det är också hans väg in i SAIF via 
internationell studentidrott. Andra erfarenheter är: 

- ledamot i SAIF:s tävlingskommitté. 
- ledamot internationella kommittén. 
- ledamot i förbundsstyrelsen i två mandatperioder, första som ledamot andra/senast 

som vice ordförande. 
 

Övrigt som är relevant för kandidaturen i SAIF 
Christopher är ordförande i löparakademin och har tidigare jobbat inom 
Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna. 
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Paniz Yousefi 
Bor i Jönköping, 26 år 
Nominerad av: Fredrik Framåt, administrator JUSA 

 
Nuvarande student-/arbetssituation 
Studerar på ortopedingenjörsprogrammet på Jönköpings Universitet. 

 
Vill bidra med i SAIF 
Paniz vill bidra med kunskap och insikter om studenters förutsättningar och möjligheter 
idag. Hon vill att SAIF i högre grad når studenter och att SAIF är relevanta för studenter. 
Hon bidrar gärna till att SAIF etablerar nya samarbeten för att nå fler studenter, likt det 
samarbete hon initierade med Mecenat. Slutligen vill också Paniz bidra till att SAIF blir en 
starkare påverkansaktör och tar plats i samhällsdebatt. 

 
Vision för SAIF 
Paniz vill att SAIF genomför fler events i samarbete med föreningar. På det sättet kan fler 
studenter få kännedom om SAIF. Vidare behöver också SAIF tydligare stötta och hjälpa 
föreningar att starta ny verksamhet och nya idrotter. Paniz brinner extra för breddidrotten 
och för den outforskade paraidrotten i SAIF. 

 
Bakgrund i SAIF 
Paniz har den senaste mandatperioden varit ledamot i SAIFs styrelse. 

 
Övrigt som är relevant för kandidaturen i SAIF 
Som person är Paniz väldigt driven i de uppgifterna hon tar sig an. 

- Tidigare aktiv i Sacos Studentråd genom Sveriges Farmaceuter 
- Före detta ordförande för JUSA 
- En av grundarna till JUSC 
- Engagerad som badmintontränare 
- ENGS, ungdomsdelegat 

 
 

Mikael Gyllenhammar 
Bor i Kungälv, 61 år 
Nominerad av: Joel Dahlman Zakrisson, ordförande Chalmers Studentkårs 
Idrottssällskap 

 
Nuvarande student-/arbetssituation 
Direktör och Koncern VD på Chalmers Studentkår med dess företagskoncern. 

 
Vill bidra med i SAIF 
Mikael vill bidra med ett resultatorienterat arbetssätt och ge mod till styrelsen att fatta 
beslut. Han vill också underlätta för att styrelsen tillsammans höjer blicken för att få fler 
studenter att träna. Han tror att om styrelsen tydligare fokuserar på ett fåtal frågor kan det 
också hjälpa styrelsen att agera. Mikael har också lång erfarenhet av ekonomistyrning och vill 
bidra med det. 

 
Vision för SAIF 
Att studentidrotten ska bli mer synlig. Mikael vill att nyttan med idrott och hälsa synliggörs 
och hur viktigt det är att idrotta under studentperioden för välmående. Han vill att fler 
universitet knyts närmare SAIF, tex. att fler universitet arrangerar Akademiska Spel. 
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Slutligen vill han även tydliggöra uppdrag och fördelning mellan förbundet/SAIF och 
föreningar/medlemmar. Det behöver bli tydligt vem som gör vad för SAIF:s medlemmar. 

 
Bakgrund SAIF 
Har den senaste mandatperioden varit ledamot/vice ordförande i SAIF:s styrelse. 

 
Övrigt som är relevant för kandidaturen i SAIF 
Mikael har varit mycket aktiv i flera olika golfklubbar. Han älskar att se folk träna. Att vara på 
Chalmers golfbana och se barn/unga samt vuxna spela är hans passion. Mikael vill ge 
förutsättningar för alla att träna genom hela livet. Under sin studenttid var Mikael mycket 
aktiv i studentidrott. 

 
 
 

Anders Rebbling 
Bor i Umeå, 42 år 
Nominerad av: Marie Louise Jarlenfors, Sportchef IKSU 

 
Nuvarande student-/arbetssituation 
Anders är lektor inom byggteknik och undervisar/är lärare på Umeå Universitet. 

 
Vill bidra med i SAIF 
Anders vill bidra med lång erfarenhet och kompetens om att bedriva studentidrott. Han har 
det senaste decenniet varit högst delaktig i IKSU framgångsrika utvecklingsresa. Idag är 
Anders ordförande i IKSU och har mycket lärdomar och erfarenheter som kan hjälpa SAIF 
att växa och bli en mer professionell organisation. Anders har en strategisk blick och är van 
att fatta både bekväma och obekväma beslut som en styrelse behöver fatta. Slutligen kan 
Anders också bidra med ekonomisk kunskap. 

 
Vision för SAIF 
Är ödmjuk inför allt arbete som gjorts i SAIF. Anders vill jobba målmedvetet om att få fler 
studenter i idrott och att det ska vara enkelt att engagera sig. Han vill med tålamod och 
engagemang ta vid det arbetet som är påbörjat. 

 
Bakgrund i SAIF 
Anders har kännedom om SAIF via IKSU där han varit ledamot sen 2012 och ordförande sen 
2017. 

 
Övrigt som är relevant för kandidaturen i SAIF 
Anders har mycket kompetens och erfarenhet om hållbarhetsarbete och Agenda 2030, dels 
via hans arbete/undervisning men också via IKSU samt Stiftelsen Universitetshallen. 
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Lovisa Broms 
Bor i Skåne Tranås, 35 år 
Nominerad av: Genom tips till valberedningen 

 
Nuvarande student-/arbetssituation 
Doktorand i Idrottsvetenskap vid Malmö Universitet sedan 2019. Hennes avhandlingsprojekt 
handlar om idrott, kultur och sociala medier. En av delstudierna behandlar idrottsförbunds 
arbete med att bygga relationer med sina målgrupper via sociala medier. Hon arbetar även 
som projektledare för ett Erasmus+ projekt som handlar om europeisk idrott och innovation, 
projektet leds av ENGSO (European sports NGO) och engagerar 11 partners från 9 länder. 

 
Vill bidra med i SAIF 
Lovisa vill bidra med ett strategiskt förhållningssätt, ett innovativt ”mindset” samt dela med 
sig av kunskaper kring idrott och sociala medier. 

 
Vision för SAIFs 
Vill att studenter på alla lärosäten ska söka sig till SAIF:s medlemmar och att studentidrott 
blir en självklarhet inom studentlivet. Hon vill att SAIF har en närmare relation med 
föreningarna och lärosätena för att tillsammans förbättra förutsättningarna och bli mer 
tillgängliga för studenter. Vidare vill hon att SAIF ska ha en fortsatt stark ställning inom 
internationell studentidrott. 

 
Bakgrund i SAIF 
Lovisa började som projektledare för student-VM i ridsport och har sedan dess varit 
engagerad som tävlingsrepresentant vid flera nationella och internationella 
studentmästerskap. Lovisa har suttit i SAIF:s internationella kommitté sedan 2020 
Hon har även arbetat med- och deltagit på internationella konferenser och tävlingar inom 
idrotten. 

 
Övrigt som är relevant för kandidaturen i SAIF 
Deltagit på flera internationella studentidrotts-konferenser och tävlingar och har varit 
Sveriges styrelserepresentant i organisationen ENGSO youth, en organisation som verkar för 
ungdomsidrott på gräsrotsnivå i Europa. 

 
 
 

Britt-Marie Olsson 
Bor i Stockholm, 54 år 
Nominerad av: Genom tips till valberedningen 

 
Nuvarande arbetssituation 
Punktlighetsansvarig på SJ och arbetar halva tiden med att utveckla järnvägens 
förutsättningar för ökad punktlighet i branschgemensamma initiativet Tillsammans för tåg i 
tid. Jobbar med långsiktigt strategiskt arbete genom verksamhetsutveckling och ständiga 
förbättringar. Är civilekonom med inriktning på kvalitetsteknik från Luleå Tekniska 
högskola 

 
Vad vill du bidra med i SAIF? 
Britt-Marie vill bidra med ett organisatoriskt tänk där syfte, målbild och värdeskapande är i 
fokus. Hon är van utvärderare av andra organisationer (genom uppdrag i SIQ, Swedish 
Institute for Quality). I dessa utvärderingar fokuserar man på värdering/kultur och 
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effektivitet (processer) i arbete. Vilket ledarskap driver en organisation framåt? Slutligen vill 
Britt Marie även bidra med sitt historiska SAIF-perspektiv i diskussionen om framtiden. 

 
Vision för SAIF 
Britt-Marie vill att SAIF ska göra Sverige bättre och hälsosammare genom att underlätta 
övergången från tonåring till ung vuxen och att idrotten är en del av den utvecklingen. Hon 
vill hitta det som är viktigt för studenter idag och att SAIF ska skapa bättre förutsättningar 
till att föreningarna ska kunna möta studenternas önskemål och behov. 

 
Övrigt som är relevant för kandidaturen i SAIF 
Engagerad i Luleå Studenters IF (STIL) som 

- sektionsansvarig och kassör 
- Tävlat i volleyboll, handboll, innebandy, fotboll 
- Blev gruppträningsinstruktör (gympa/aerobics) i STIL och är aktiv än idag 
- Ordförande i KSIF – Karlstad studenters IF 
- Satt i SAIF förbundsstyrelse 10 år mestadels under 00-talet 
- SAIF-representant vid Student VM i orientering och Judo 

 
 

Johan Severinsson 
Bor i Madrid fram till januari därefter Lund, 23 år 
Nominerad av: Genom tips till valberedningen 

 
Nuvarande student-/arbetssituation 
Läser åttonde terminen på juristprogrammet i Lund, just nu på utbyte i Madrid. 

 
Vad vill du bidra med i SAIF? 
Johan vill bidra med inblick i studenternas vardag och hur föreningar kan nå bättre till 
studenter. Han vill också bidra med juridiska kompetens. 

 
Vision för SAIF 
Johan ser gärna att SAIF skapar bättre förutsättningar för studentidrottsföreningarna och att 
studentidrott ska vara en stor del av studenters i Sveriges vardag. 

 
Övrigt som är relevant för kandidaturen i SAIF 
Johan har tidigare varit ordföranden för idrottsutskottet i Lunds Juridiska förening och är 
idag ordföranden i en korpfotbollsförening. Han vill gärna kombinera hans idrottsintresse 
med sina juridikkunskaper och då är SAIF ett perfekt uppdrag! 
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Sveriges Akademiska Idrottsförbund Stockholm Förutsättningar 

Fortsättning underlag till punkt 9 
Kandidatnominering avseende val enligt punkt 17 

Val av två revisorer jämte suppleanter för 2022-2024 

• Revisor
o Johan Grahn, Revisorshuset omval 

• Suppleant revisor
o Mats Johansson, Revisorshuset i Uppsala omval 

• Lekmannarevisor
o Björn Fredriksson omval 

• Suppleant lekmannarevisor
o Magnus Eklund omval 

Kandidatnominering avseende val enligt punkt 18 

Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för 2022-2024 

• Ordförande
o Anna Magnusson (nominerad av Linköpings

Studenters Idrottsförening) omval 

• Två ledamöter
o Lucas Berglund (nominerad av Stockholm Studenters

Idrottsförening) omval 
o Vakant

Kandidatnominering avseende val enligt punkt 19 och 20

Förslag kring ombud för nationell (Riksidrottsförbundets och SISU) och 
internationell representation från Styrelse (punkt 18 och 19 på dagordningen) 

Förbundsmötets ombud skall i samband med förbundsmötet utse vem/vilka som 
skall representera Sveriges Akademiska Idrottsförbund vid Riksidrottsförbundets 
och SISU Idrottsutbildarnas årsmöte samt vara representanter i internationella 
organisationer. 

Det kan vara svårt för förbundsmötets ombud att avgöra vem/vilka som är bäst 
lämpade att representera förbundet i olika sammanhang. Den nya styrelsen gör 
en intern arbets- och ansvarsfördelning och denna fördelning ligger till grund för 
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Sveriges Akademiska Idrottsförbund Stockholm Förutsättningar 
 

styrelsens arbete. Det är därför en fördel om styrelsen kan få förbundsmötets 
förtroende att besluta i ovanstående frågor. 

 

Styrelsen förslag: 
 Att delegera till förbundsstyrelsen att utse representanter till 

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöte 
 Att delegera till förbundsstyrelsen att utse representanter i 

internationella organisationer 
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