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Kallelse förbundsmöte 2022 
 
Medlemsföreningar i Sveriges Akademiska Idrottsförbund kallas till Förbundsmöte 
2022 som hålls på Bosön, Stockholm.  
 

Datum och tid 
För de som anländer fredagkväll 21 oktober så finns snacks, spel och mingelytor. 
Incheckning och registrering av ombud startar lördagen den 22 oktober klockan 
09.00 och därefter startar förbundsmötet. Mötet fortsätter på söndag den 23 
oktober och helgen avrundas runt kl. 13 på söndagen. 
 
För mer detaljerat schema – se längst ned i detta dokument. 
 

Plats 
Bosön, Stockholm 
Det finns bussar som tar er direkt till Bosön men de går få gånger på helgen. 
Kolla därför in länken ovan där Bosön själva beskriver hur ni kan ta er dit. För att 
veta när ni kommer på fredagskvällen så ber vi er att fylla i detta formulär med 
ankomsttider samt vem/vilka som är ombud för föreningen. 
 

Röst- och yttranderätt  
Ombud på förbundsmötet skall ha fullmakt och protokollsutdrag från förenings 
styrelsemöte, där det står att du har rätt att företräda din förening.  
Använd bifogade fullmaktsblanketter eller ladda ned dem från vår hemsida (klicka 
här för att tas till dokumentbanken på webben).  
 
Det finns en ordningsfråga på föreslagen dagordning för förbundsmöte 2022 om 
att öppna upp för fler att kunna delta i Studentidrottens demokratiprocesser. För 
att säkerställa att detta inte utnyttjas finns en sida två i fullmaktsmallen som ni 
bör fylla i. 
 
Digital signering fungerar för fullmakten och vidimeringen av styrelseledamöter 
och för styrelsebeslut så kan du läsa i era stadgar om er förening godkänner att 
beslut tas per capsulam (utan att ledarmöten fysiskt möts). Om det är ok enligt 
era stadgar så finns en mall för hur ett sådan protokoll kan se ut bifogat. 
 
Fullmakten och vidimeringen av styrelseledamöter, underskrivna och klara, kan ni 
mejla till maja.andersson@saif.se eller skriva ut hemma och ta med till lördag 
morgon då ombuden ska registreras.   
 
Glöm inte bort att fylla i formuläret (samma som ovan) kring vem/vilka som är 
ombud. Detta är viktigt då vi har ett digitalt röstnings- och yrkandesystem som 
förbundet fyller i på förhand för att er ombudregistrering på plats ska gå 
snabbare. 
 

mailto:info@saif.se
http://www.studentidrott.se/
https://www.boson.se/kontakt-och-hitta-hit/
https://response.questback.com/sverigesakademiskaidrottsfrbun/lqkqnaxfq2
https://studentidrott.se/foreningsnytta/dokumentbank/
https://studentidrott.se/foreningsnytta/dokumentbank/
mailto:maja.andersson@saif.se
https://response.questback.com/sverigesakademiskaidrottsfrbun/lqkqnaxfq2
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Handlingar 
Med detta utskick bifogas förbundsmöteshandlingarna. De finns även att läsa på 
vår hemsida studentidrott.se i dokumentbanken, där alla dokumnet som beskrivs i 
detta dokument och behövs inför Studentidrottsforum finns uppladdade. 
 

Rörelsetimme 
Vi har självklart tid för fysisk aktivitet och vi kommer att röra på oss på Bosön 
idrottsanläggning i framgångshallens bollhall, inomhus. Ta med oömma kläder. 
Skor behövs inte. Efter träningspasset finns dusch och handduk på hotellrummet 
för er som har boende. Omklädningsrum (ej handduk) finns för er som inte bor 
över. 
 

Mat, festligheter och mingel 
Se måltider och pauser som ett bra tillfälle att mingla och knyta värdefulla 
kontakter med andra Studentidrottsföreningar. För att börja tagga upp inför 
Studentidrottsforum så vill vi ha era bästa upp-taggningslåtar i denna Spotify-
lista. Klicka här för att hitta spellistan. 

 
På lördagskväll blir det även en glamorös galamiddag med musik, priser och spel.  
Klädkod för galakvällen är kavaj. 
 

Kostnad och ekonomisk hjälp 
Kom ihåg att ni kan söka Projektstöd för att täcka kostnaderna för deltagande 
och resa (förutsatt att ni inte utebli)! 
 

Tillgänglighet  
För att så många som möjligt ska kunna ta del av helgen så gör vi vårt bästa för 
att anpassa miljön och händelserna under helgen. Har du behov av stöd, 
anpassningar eller hjälpmedel. Glömde du skriv in något i anmälan, mejla 
Maja.andersson@saif.se så snart du kan så ser vi vad vi kan göra. 
 

Frågor 
Om du har några frågor, kontakta: 
Maja Andersson, telefon 010-476 54 92 eller mejl maja.andersson@saif.se  
 
 

Varmt välkommen! 
 
 

mailto:info@saif.se
http://www.studentidrott.se/
http://www.studentidrott.se/
https://open.spotify.com/playlist/62kJBDWmyVXSWX1lspfbL3?si=1b16ccac698d4adc
mailto:Maja.andersson@saif.se
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Schema 
 
Fredag den 21 oktober, Mötesplats första passet:  
Vid hotellreceptionen  
18:00   Middag för de som kommer tidigt (stänger 19:30) 
19:00   Möjlighet till brädspel och socialt häng (avslutas 22:00) 
  

Lördag den 22 oktober, Mötesplats första passet:   
Olympia  
07:00-09:00 Frukost 
09:00   Ombudsregistrering 
09:45  Välkomstpass 
10:30   Del ett – Förutsättningar [Förbundsmötet] 
12:00   Del två – Förändringsförslag? [Förbundsmöte] 
12:30   Lunch 
13:30   Del tre – framtiden och vår förening [Workshop] 
17:30  Rörelsetimme  
20:00   Studentidrottsgala 
  

Söndagen den 23 oktober, Lokal första passet:  
Olympia   
07:00-09:00 Frukost 
09:30   Del fyra – Från igår 
10:30   Del fem – Framtiden [Förbundsmöte] 
12:00   Del sex – Vad gör vår förening nu? 
13:00   Lunch-to-go 
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