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Beskrivning av engagemanget som styrelseledamot
i Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Kort beskrivning av förbundet
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har 100 medlemsföreningar med cirka 52 000 aktiva
studentidrottare över hela Sverige. Föreningarna, vars huvudsakliga målgrupp är studenter, har
medlemssiffror som varierar mellan 20 och 20 000. Vi har en styrelse bestående av åtta ledamöter
och en ordförande. Förbundets kansli har fem anställda. Kansliet ligger idag i Uppsala men en flytt till
Idrottens Hus i Stockholm är planerad till 1 januari 2019. Fokus ligger fram till 2020 på att bidra till
starka föreningar, fler fysiskt aktiva studenter och framgångsrika samarbeten. Sveriges Akademiska
Idrottsförbund tillhör Riksidrottsförbundet.
Läs mer om förbundet på www.studentidrott.se
Din roll som styrelseledamot
Att arbeta i styrelsen innebär ca sex-åtta möten om året. Två av mötena är tvådagarsmöten och
övriga möten endagarsmöten eller via telefon/Skype. Däremellan är det eget arbete och
förberedelser. Hur mycket förberedelse som krävs beror helt på vilket ansvarsområde du har och
varierar under mandatperiodens två år. Du förväntas även delta vid Förbundsmöte och
Studentidrottsgala som arrangeras i oktober/november varje år.
Vi i valberedningen vill hitta en bra mix av personer till styrelsen och ser till kompetensområden när
vi formar vårt förslag. Det absolut viktigaste är dock att du är engagerad och verkligen tycker att det
är kul att hela tiden förbättra förbundets verksamhet och är bekväm med att knyta kontakter med
personer inom t.ex. Riksidrottsförbundet, andra idrottsförbund, näringslivet, politiken och naturligtvis
anslutna föreningar.
I din roll som styrelseledamot har du övergripande ansvar för förbundet och dess framtid. Styrelsen
ansvarar för strategidokument och verksamhetsplaner och är även arbetsgivare åt förbundets
generalsekreterare (som i sin tur har personalansvar för övriga anställda). Din bakgrund, kompetens
och intresseinriktning avgör vilket arbetsområde som du kommer att bli ansvarig för eller involverad
inom. Att ansvara för ett arbetsområde betyder naturligtvis inte att du ska genomföra alla uppgifter
själv, men du ansvarar för uppföljningen och återrapporteringen till övriga styrelsen.
Övriga möten och uppdrag
Utöver styrelsemötena finns möjlighet att som styrelsemedlem delta vid mötesplatser och
evenemang i Sverige och ibland utomlands. Dessa kräver dock inte närvaro från SAIF:s styrelse och
när så är fallet delar ledamöterna upp dem emellan sig.
• Studentiaden som arrangeras av en av våra studentidrottsföreningar i maj varje år.
• Olika möten och träffar som arrangeras av Riksidrottsförbundet.
• Student-VM-tävlingar över hela världen ifall Sverige har stor trupp som deltar.
• Universiad-tävlingar (ungefär lika omfattande som ett OS) över hela världen vartannat år.
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Ersättning
Resa och logi för möten och andra uppdrag som styrelseledamot bekostas av förbundet. Du får även
ersättning med max 1 000 kr/dag för förlorad arbetsinkomst vid uppvisande av intyg. När
övernattning krävs bor du i dubbelrum på hotell och som regel går hela styrelsen ut och äter middag
gemensamt på kvällen.
Nuvarande styrelse vid höstens kick-off på Bosön i november 2018

Två röster om styrelsearbetet
”Styrelsejobbet i SAIF är spännande inte minst för att studenter är trendkänsliga och ofta s.k. ”early
adaptors”, något som ställer krav på att vi som har fått förtroendet att leda SAIF också måste vara
öppna för nya idrottsformer samtidigt som vi har en stark tradition att vårda inom studentidrotten i
Sverige. För mig är SAIF idag ett av Sveriges mest spännande idrottsförbund inom RF-familjen och
därför både kul och ansvarsfullt att få vara med att utforma tillsammans med våra medlemsföreningar. Jag tycker att studentidrotten är idrott när den är som bäst! Glädje och allvar i en härlig
blandning. Lek, motionsverksamhet och seriösa elitsatsningar sida vid sida. Här ryms också
möjligheterna till dubbla karriärer för elitsatsande studenter.”
”Jag tycker det är intressant att kunna påverka i både stort och smått när det gäller frågor som hör till
idrotten. Det ger mig ett bredare perspektiv och en bättre insyn i hur svensk idrott fungerar och det är
dessutom väldigt kul!”

