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Fullmakt för idrottsförenings rösträtt vid Förbundsmötet 2022 
 
Denna fullmakt visar vem/vilka personer som har idrottsföreningens rätt att föra 
föreningens talan vid Sveriges Akademiska Idrottsförbunds Förbundsmöte, 22–23 oktober 
2022. I röstlängden för förbundsmötet framgår hur många röster föreningen har. 
 
Fullmakten ska styrkas med protokollsutdrag från det möte där föreningens styrelse 
beslutat om vem/vilka som ska vara föreningens ombud vid Förbundsmötet. Fullmakten 
lämnas i samband med registreringen före Förbundsmötet. 
 
Observera att det finns ytterligare en sida för er att fylla i och signera. 
 
Utdrag ur Sveriges Akademiska Idrottsförbunds stadgar: 
 
§ 2.1 Representation, rösträtt 
Röstberättigad förening är den som senast den 30 juni jämnt år betalat årsavgift till 
förbundet. Röstberättigad förening erhåller ett mandat vardera vid förbundsmötet.  
  
Förening kan utöver sitt grundmandat erhålla tilläggsmandat. Föreningarnas 
tilläggsmandat fördelas baserat på föreningens antal individuellt anslutna medlemmar.   
  
Överstiger medlemsantalet 1000 medlemmar tilldelas föreningen ett extra mandat, 
överstiger medlemsantalet 3000 medlemmar tilldelas föreningen två extra mandat och 
överstiger medlemsantalet 7000 medlemmar tilldelas föreningen tre extra mandat.   
  
Ingen förening kan ha fler än fyra mandat på förbundsmötet.  Medlemsantalet fastställs 
enligt föreningens medlemsantal per den 30 juni. Ombud kan endast representera en 
förening och får inte vara ledamot av SAIF:s förbundsstyrelse. Ombud kan maximalt 
förfoga över två mandat.  
 
Vid Sveriges Akademiska Idrottsförbunds förbundsmöte 22–23 oktober 2022 kommer 
följande personer att föra vår förenings talan: 
 
Namn: ....................................................................... ............. röster 
Namn: ....................................................................... ............. röster 
Namn: ....................................................................... ............. röster 
Namn: ....................................................................... ............. röster 
 
 
Ort: ...............................................................   den ........../.............  2022 
 
 
................................................................................................... 
Idrottsförening 
 
................................................................................................... 
Underskrift av behörig firmatecknare i föreningen 
 
…………………………………………………………………............................... 
Namnförtydligande och funktion i föreningen 
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Vidimering av aktiva styrelseledamöter i föreningsstyrelse inför 
förbundsmötet 2022 
 
Det finns en ordningsfråga på föreslagen dagordning för förbundsmöte 2022 om att 
öppna upp för fler att kunna delta i Studentidrottens demokratiprocesser genom att 
tilldela aktuella styrelseledamöter (i huvudstyrelse) från Studentidrottsföreningar 
yttranderätt under förbundsmötet 2022. 
 
För att säkerställa att detta inte utnyttjas samt för att kunna kontrollera rättigheter vid 
yttrande så behöver föreningen fylla i detta dokument med namn på alla de personer 
som har planerad närvarande på förbundsmötet och sitter i föreningens huvudstyrelse. Är 
någon ledamot från en sektionsstyrelse så behövs ombudsrättigheter för att få rättigheter. 
 
Namn: .......................................................................  

Namn: .......................................................................  

Namn: .......................................................................  

Namn: ....................................................................... 

Namn: .......................................................................  

Namn: .......................................................................  

Namn: .......................................................................  

Namn: ....................................................................... 

Namn: ....................................................................... 

 
Ort: ...............................................................   den ........../.............  2022 
 
 
................................................................................................... 
Idrottsförening 
 
................................................................................................... 
Underskrift av behörig firmatecknare i föreningen 
 
…………………………………………………………………............................... 
Namnförtydligande och funktion i föreningen 
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