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Vad är en verksamhetsplan?
Verksamhetsplanen gör strategin mer konkret och visar vad vi vill genomföra för att på
lång sikt kunna uppnå vår strategi. Verksamhetsplanen är en tvåårig plan och fastställs på
förbundsmötet. Verksamhetsplanen utgår ifrån
Strategi 2026 och bygger i sin tur på RF:s
strategi och våra styrande dokument.

För att nå denna målbild har vi tillsammans
med rörelsen identifierat att vi behöver arbeta
mot tre förflyttningar.

Verksamhetsplanen utgår från ändamålsparagrafen i våra stadgar:
”SAIF har till uppgift att utveckla, främja och
administrera studentidrotten i Sverige på ett
sådant sätt att den står i överenskommelse med
idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbund
(RF) stadgar, samt att företräda denna idrott
internationellt. SAIF är en politiskt och religiöst
oberoende allmännyttig ideell organisation som
ska motverka all form av diskriminering och
aktivt verka för en dopingfri idrott samt verka
för mångfald och jämlikhet.”

Till 2026 är även målbilden att studentidrotten utvecklar både föreningar och medlemmar.
Det ska uppfattas som meningsfullt, roligt och
enkelt att engagera sig i studentidrotten. Därtill
ska det upplevas som stimulerande att bidra till
något större.

Med utgångspunkt från Strategi 2026 är den
gemensamt beslutade övergripande målbilden
att det i studentidrotten ska vara: enkelt att
börja, enkelt att vara engagerad och enkelt
att föra vidare.

Studentidrotten 2026 bidrar till demokratiskolning med föreningskunskap och ideellt
ledarskap som grund. Studentidrotten präglas
av en effektiv administration med smidiga
överlämningar.
Sammantaget blir effekten fler drivande
föreningar som attraherar fler. Studentidrotten
blir det självklara valet för studenter.
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VERKSAMHETSPLANENS mål
Verksamhetsplanen har en övergipande målsättning om medlemstillväxt som syftar till att
få fler i rörelse. Mer specifikt i form av medlemmar i föreningar och antalet föreningar
kopplade till respektive lärosäte.

Medlemstillväxt medlemmar
Nuläge: 48 600 studentidrottare

Mål: 60 000 studentidrottare

Medlemstillväxt föreningar
Nuläge: 100 föreningar

Mål: 120 föreningar

Genom målet om medlemstillväxt arbetar vi
mot förbundets verksamhetsidé och vision om
att skapa förutsättningar och aktivera studenter
genom studentidrott.

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.
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En samlad kraft
Studentidrotten sprids och
välkomnar fler

Studentidrotten förenar
Studentidrotten förenar och skapar gemenskap
bland studenter vid landets lärosäten. Årligen
möts studentidrottare från norr till söder på
studentidrottens nationella och regionala forum.
Genom inspiration, utbyten och nätverkande
stärks och utvecklas studentidrotten såväl lokalt
som nationellt.

Det ska vara enkelt för studenter att hitta till
studentidrotten, hitta tillbaka till idrott och att
hitta till idrott för första gången. Studentidrotten är synlig på alla lärosäten och bjuder in till
aktivitet i förening. Studentidrotten identifierar föreningsidrott bland studenter som inte är
anslutna till SAIF än. Kännedomen om studentidrotten ökar och möjliggör att fler hittar
till studentidrotten och skapar en studentidrott
med såväl bredd som spets.

Mål: SAIF ska öka antalet föreningar och
studenter vid studentidrottens nationella
och regionala arrangemang. Effekten blir
ett ökat engagemang i våra föreningar.

SAIF skapar värvningsstrategier och inkörsportar
till studentidrotten. Några ingångar vi arbetar
mot är att lyfta möjligheten att bilda förening,
att hitta till befintlig förening och att ansluta
förening. Sammantaget möjliggör detta att
studentidrotten växer i antal studentidrottare
och i antal studentidrottsföreningar samt att
studentidrotten får fler drivande föreningar som
i sin tur attraherar fler. Studentidrotten blir på
detta vis det självklara valet för studenter.

Studentidrotten skapar
hållbar finansiering
I dagsläget är SAIF beroende av ekonomiska
medel från RF. När stödformer ändras kan det
slå hårt mot studentidrotten. Intäkter i form
av externa medel ska öka för att skapa en mer
hållbar finansiering framgent. Detta ger såväl
trygghet som stabilitet för medlemsföreningarna
och dess medlemmar.
Mål: SAIF ska öka antalet
intäktsströmmar utanför idrottsrörelsen.

Mål: SAIF ska möjliggöra studentidrott
på fler lärosäten och campus med
högskolor och universitet i fokus.
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vår syn på tävling
Nationell studentidrott

Internationell studentidrott

Inom Studentidrotten finns möjlighet att delta
och arrangera nationella tävlingar. Student-SM
arrangeras årligen av studenter, för studenter.
SAIF är med och stöttar den lokala arrangören
av nationell tävling.

SAIF möjliggör för elitidrottsstudenter att
kunna tävla i internationella mästerskap. Här är
en förutsättning för deltagande och arrangerande av internationell studentidrott att det finns
starka samarbeten med andra nationella
specialidrottsförbund tillsammans med
Riksidrottsuniversitet (RIU) samt Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL).

Mål: SAIF ska uppmuntra till långsiktig
nationell och regional tävling som är
hållbar över tid med ökat deltagarantal
som följd.

Mål: SAIF ska arrangera och delta i 		
såväl tävlings-, som konferens- och
utbildningsverksamhet arrangerad av
FISU och EUSA.

Tränings- och tävlingsformer inom
nationell studentidrott
Studentidrotten har både bredd och spets.
Inom studentidrotten finns plats för såväl
nybörjare som tidigare aktiva och tävlingsidrottare. För att välkomna ännu flera till
studentidrotten skapas fler tränings- och
tävlingsformer, såväl fysiska som digitala.

Mål: SAIF ska säkerställa en kandidat
som på sikt kan ta plats i EUSA:s
styrelse och en kommittéledamot i 		
FISU för att kunna stärka det internationella nätverket och kunna påverka
studentidrotten internationellt.

Mål: SAIF ska stötta och inspirera till fler
fysiska och digitala koncept för träning
och tävling i våra föreningar för att fler
ska hitta ”sin sport” och kunna delta på
sin ambitionsnivå.

Mål: SAIF ska arbeta för att
arrangera en internationell
studentidrottstävling 2026.

Mål: SAIF ska skapa förutsättningar för
att kunna implementera parasport i
studentidrottens föreningar.
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trygg idrott
Utveckling inom studentidrotten
Alla som kommer in i studentidrotten ska få
möjlighet att både utvecklas och utbildas
samt att vara med och utveckla studentidrotten.
Utbildning är en viktig byggsten för studentidrotten. Genom utbildning befästs idrottens
värdegrund och studentidrottens ledarskap.
Idrottens värdegrund står för demokratiska
beslut, känslan av inkludering oavsett
bakgrund eller förutsättningar och är fri
från dopning, mobbning och trakasserier.

Mål: SAIF ska skapa en tvåårig
bildningsplan med Strategi 2026
som grund.

Mål: Styrelseutbildning ska genomföras
årligen med fokus på introduktionsträffar
där så många nya föreningsledamöter
som möjligt deltar.

Mål: SAIF ska stötta föreningar att
implementera Strategi 2026 utifrån
föreningens förutsättningar genom
konceptualisering.

Mål: En mätning av trygg idrott ska ske
årligen. Mätningen undersöker måendet
i medlemsföreningarna. Mätningen utgår
ifrån ett antal parametrar som utgör
kärnan i förbundets beskrivning av en
trygg studentidrott.

Digitalisering inom studentidrotten
Digitaliseringen ska underlätta målbilden om
att det inom studentidrotten ska vara enkelt att
börja, enkelt att vara engagerad och enkelt att
föra vidare. Studentidrotten ska finnas tillgänglig
för alla studenter, oavsett om en studerar på
distans eller på campus. Det ska vara enkelt att
hitta sin väg till idrotten. Studentidrotten ska
vara tillgänglig för alla studenter.

Studentidrottens ledarskap
Studentidrottens gemensamma Strategi 2026
ska genomsyra hela studentidrotten och skapa
ett likriktat ledarskap. Varje förening ska ges
möjlighet att hitta sin ingång och sitt arbetssätt
kopplat till strategin under implementeringen.
Studentidrottens ledarskap är inkluderande,
gränssättande och stöttande. Vi är nyfikna på
varandra och ser olikheter som en styrka. Detta
ledarskap ger alla möjlighet att vara en del av
och påverka studentidrotten.
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Mål: SAIF ska kartlägga och skapa en
digitaliseringsplan.

Mål: SAIF ska verkställa de första stegen
i digitaliseringsplanen.

budget
2022–2024
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budget 2022–2024
Vikten av att alla medlemsföreningar
uppdaterar i IdrottOnline
För att erhålla det centrala stödet till studentidrotten är det av största vikt att alla föreningar har en rutin för att rapportera in LOKstöd (som akademisk idrott) och registrerar alla
sina medlemmar i IdrottOnline. Det är även
viktigt att ha kontakt med SISU Idrottsutbildarna så att den utbildningsverksamhet
som bedrivs i föreningens regi rapporteras in.

Förbundsstyrelsen fördelar de ekonomiska
resurserna utifrån verksamhetsplanen 2022–
2024 och utifrån de beslut som fattas på
förbundsmötet i oktober 2022.
Ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet
En stor del av Sveriges Akademiska Idrottsförbunds intäkter kommer från Riksidrottsförbundet. Stödet består av tre delar, organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd.
Organisationsstödet är ett grundläggande stöd
som är till för att hantera den basala verksamheten.
Verksamhetsstödet är primärt riktat för att
stötta ungdomsidrotten och en mindre del för
att stötta satsningar mot vuxna (äldre än 25
år).
Projektstödet är till för satsningar inom olika
områden till riksidrottsförbundet.
De olika stöden till förbundet baseras idag
främst på antalet medlemsföreningar, antalet
medlemmar registrerade i IdrottOnline och utbildningstimmar.
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Återstartsstöd
Riksidrottsförbundet har genom ett målinriktat arbete gentemot regeringen erhållit mycket
pengar för att ge möjligheten till idrotten att få
en bra återstart efter pandemin, en möjlighet
att få tillbaka tidigare medlemmar och få möjlighet att rekrytera nya medlemmar till idrottens
medlemsföreningar. Studentidrotten har erhållit
medel i tre omgångar.

Återstartsstöd 2 – 2 500 000 kr
som får användas fram till
december 2022
• 750 000 kr fördelas till föreningar med stöd till marknadsföring och uppdatering av medlemsregister.
• 1 750 000 kr användas för att
stärka nationella möten, digitalisering, Akademiska spelen, stärkt
nationell marknadsföring samt
stärkt nationellt kansli för att stötta alla våra föreningar.

Återstartsstöd 1 – 2 500 000 kr
som fick användas till
augusti 2022
• 1 900 000 kr fördelades direkt
till föreningar och 600 000 kr
användes för att stärka kansliet
att stötta mindre föreningar.

Återstartsstöd 3 – 2 620 000 kr
som får användas fram till
31 december 2023
• 786 000 kr fördelas direkt
till föreningar.
• 1 834 000 kr är ännu ej prioriterade resurser där satsningar utgår från Studentidrottens strategi
och utvärderingar av satsningarna
under 2022.

1,8 Mkr
Har fördelats till förbundets föreningar
under verksamhetsåret 2021/2022
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budget i korthet
Generellt

Intäkter
Årsavgifter är föreningarnas medlemsavgift till
Sveriges Akademiska Idrottsförbund.

I och med de kraftigt utökade, men tillfälliga,
medlen från Riksidrottsförbundet är Sveriges
Akademiska Idrottsförbunds ambition att fördela
de extra resurserna under en så lång tidsperiod
som möjligt.

Sponsorer är intäkter från Svenska Spel.
Extern finansiering är intäkter från fonder, stiftelser och övriga samarbetspartners.

Förbundet utvärderar och använder resurserna
så effektivt som möjligt och för att ge långsiktiga resultat, allt enligt Strategi 2026.

Projektstöd som går direkt till våra föreningar
finns inte redovisat i vår budget. 510 000 kr för
2022 och 510 000 kr för 2023.

Vi kan inte särskilja vilka satsningar som specifikt driver mot Strategi 2026, vi ser det som att
hela vår verksamhet bygger på en strävan att
utveckla oss i den strategiska riktningen och för
att under de kommande två åren uppnå verksamhetsplanens mål.

Återstartsstöden beskrevs i tidigare punkt.
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Kostnader
Här finns olika typ av utvecklande satsningar
för att stötta våra medlemsföreningar för att på
ett bättre sätt komma närmare våra strategiska
mål. Några exempel är resor och möteskostnader med våra föreningar, nationell tävling
och kostnader för att genomföra utbildningar
för våra föreningar. Det faktum att det står olika
summor på de tre förflyttningar betyder inte att
vi lägger en värdering i att den ena förflyttningen är mer värd än den andra, utan det finns
olika förklaringar. Den största förklaringen
är att vår personalkostnad inte är specifikt
fördelad per insats eller område. En del satsningar är mer personalintensiva, speciellt inom
trygg idrott.

Förbundskostnader
Styrelsens kostnader handlar om resor, boende
och övriga kostnader förknippade med styrelsemöten och andra möten för styrelsen. Här ingår
även kostnader för förbundets valberedning.

Grundläggande stöd
Satsningarna specifikt för Studentidrottens nationella samlingar finns här då det är så stora.
Satsningen på att alla Studentidrottens medlemmar är försäkrade ligger här.
Kostnaderna för den internationella tävlingen
specificeras för sig här.

Verksamhets/föreningsstöd
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budget i siffror
Intäkter

2022–2023

2023–2024

Medlemsavgift förening

73 000

75 000

RF - Projektstöd *1

225 000

112 500

RF - Organisationsstöd

3 020 000

2 895 000

RF - Verksamhetsstöd

1 940 000

1 940 000

Sponsorer

320 000

320 000

Projektfinansiering exkl RF

100 000

100 000

Återstartsstöd 2

1 450 000

Återstartsstöd 3

920 000

920 000

Summa intäkter

8 048 000

6 362 500
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2022–2023

2023–2024

Förbundskostnader

-4 729 000

-4 516 000

Styrelse och förtroendevalda

-249 000

-246 000

Personal

-3 590 000

-3 390 000

Kansli/admin

-890 000

-880 000

Kommunikativa kostnader

-80 000

-80 000

Grundläggande stöd

-640 000

-575 000

Förbundsmötet *2

-390 000

-390 000

Studentidrottsforum *3

-75 000

-80 000

Försäkring av Studentidrottens
medlemmar

-25 000

-25 000

Arbete mot dopning

-150 000

-80 000

Verksamhets-/föreningsstöd

-2 130 000

-1 340 000

En samlad kraft

-270 000

-270 000

Vår syn på tävling

-400 000

-330 000

Trygg idrott

-170 000

-170 000

Återstartssatsningar ht 2022

-720 000

Återstartssatsningar 2023

-570 000

-570 000

Summa kostnader

-7 499 000

-6 431 000

Resultat

549 000

-68 500

*1 Utöver detta finns medel från RF som går direkt ut till föreningar om 520 000kr per år plus återstartsmedel
2 136 000kr.
*2 Nettoredovisat, inklusive återstartsmedel 100 000
*3 Nettoredovisat, inklusive återstartsmedel 100 000
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