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Kapitel 1, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1.1 Namn, verksamhetsområde, styrelsens hemort
Förbundets namn är Sveriges Akademiska Idrottsförbund (nedan benämnt SAIF) och dess
styrelse har sin hemort i Uppsala. SAIF är riksorganisation för idrottsverksamheten bland
studerande vid postgymnasiala utbildningar i Sverige.

§ 1.2 Ändamål
Förbundets ändamål är:
 att främja idrottsverksamheten bland de studerande vid postgymnasiala
utbildningar;



att handha och samordna denna verksamhet;
att inom och utom landet företräda densamma.

§ 1.3 Anslutning
SAIF är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), vars stadgar gäller i tillämpliga delar.

§ 1.4 Omfattning, regional organisation
SAIF består av de föreningar som upptagits i förbundet i enlighet med RF:s stadgar.
Förbundsmötet fastställer vilka specialdistriktsförbund (SDF) och/eller
studentidrottsombud (SO) som ska finnas samt deras upptagningsområde.

§ 1.5 Verksamhets- och räkenskapsår
SAIF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni påföljande år.

§ 1.6 Stadgetolkning
SAIF:s verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. I händelse av tvekan om stadgarnas riktiga
tolkning eller om fall skulle förekomma, vilka ej varit förutsedda i stadgarna, hänskjuts
frågan till nästa förbundsmöte eller avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen.

§ 1.7 Stadgeändring, upplösning
För bifall till stadgeändring, fordras beslut av förbundsmötet med minst 2/3 av antalet
avgivna röster. Beslut om ändring av SF:s stadgar skall alltid insändas till RS. För bifall till
upplösning av SAIF, fordras beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två
på varandra följande ordinarie förbundsmöten.
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§ 1.8 Beslutande organ
SAIF:s beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. För
handläggning av vissa ärenden får förbundsstyrelsen tillsätta erforderliga organ.

§ 1.9 Fritt tillträde, legitimationskort
Person, verksam inom RF, har fritt tillträde till arrangemang i akademisk idrott, mot
uppvisande av legitimationskort i enlighet med RF:s stadgar. Enligt samma paragraf får RS,
DF-styrelse och SAIF:s styrelse, därutöver utfärda legitimationskort till den person som
behöver kortet för att fullgöra sitt idrottsliga uppdrag.
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Kapitel 2, FÖRBUNDSMÖTE
§ 2.1 Representation, rösträtt
Röstberättigad förening är den som senast den 31 mars jämnt år fullgjort sina stadgeenliga
skyldigheter 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 verksamhetsrapport till förbundet för det
senast avslutade verksamhetsåret. Röstlängd, d.v.s. en förteckning över förbundets mandat,
upprättas av förbundsstyrelsen per den 31 mars jämna år och gäller vid kommande
förbundsmöte.
Ombud kan endast representera en förening och får inte vara ledamot av SAIF:s styrelse.
Ombud kan maximalt förfoga över två mandat.

§ 2.2 Yttrande- och förslagsrätt
Yttranderätt och förslagsrätt vid förbundsmöte (FM) tillkommer, förutom ombuden,
ledamöter i förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna, hedersordföranden och
hedersledamot samt ordföranden i av FM eller förbundsstyrelsen utsedd kommitté, utskott,
arbetsgrupp och/eller annan utsedd ledamot vid behandling av ärende som berör
respektive kommittés, utskotts eller arbetsgrupps verksamhet. Kansliets personal har
yttranderätt vid förbundsmötet. Yttranderätt vid FM tillkommer också tjänstgörande
mötesfunktionär och speciellt inbjudna gäster, samt övriga personer om FM så beslutar.

§ 2.3 Tidpunkt, kallelse
Ordinarie förbundsmöte äger rum jämna år senast i oktober månad. Kallelse skall vara
föreningar och SDF/SO tillhanda senast 21 dagar före mötet. Föredragningslista, inkomna
motioner att behandla vid FM jämte styrelsens utlåtande över dessa och valberedningens
förslag samt i övrigt erforderliga handlingar, skall åtfölja kallelsen. Förbundsmöte får ej äga
rum när Riksidrottsmöte pågår. Kungörelse om ordinarie förbundsmöte skall där jämte
införas i Riksidrottsförbundets (RF:s) officiella kungörelseorgan.
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§ 2.4 Ärenden vid förbundsmötet
Vid ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden förekomma:



Mötets öppnande;
Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängden




Val av ordförande för mötet jämte ersättare för denne;
Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två
personer att vara rösträknare;
Fråga om mötets behöriga utlysande;

















Kandidatnominering;
Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för de två
senaste verksamhetsåren;
Föredragning av revisorernas berättelse;
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser;
Behandling av förslag från föreningar eller distriktsorganisationer som skriftligen
tillställs förbundet senast den 1 september jämna år;
Behandling av från styrelsen eller revisorerna hänskjutna frågor;
Fastställande av verksamhetsplan och budget för löpande samt nästkommande
verksamhetsår;
Val av ordförande för två år samt av åtta ledamöter för två år.
Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa för två år;
Val av ordförande och ledamöter i valberedningen;
Val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till Riksidrottsmötet;
Val av och förslag till representanter i internationella organisationer;
Överläggning om vid mötet väckta frågor;
Mötets avslutande.

§ 2.5 Valbarhet
Ledamot i förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Om
tjänstemans valbarhet gäller vad som sägs i RF:s stadgar.

§ 2.6 Förslag till ärenden vid förbundsmötet
Förslag till ärenden, s.k. motion, att behandlas vid förbundsmötet, skall vara
förbundsstyrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 september jämna år.
Rätt att inge motion tillkommer SDF/SO, medlemsförening, röstberättigad medlem i
medlemsförening samt ledamot av SDF-styrelse eller av SDF-styrelse tillsatt organ, ledamot
av förbundsstyrelsen eller av förbundsstyrelsen tillsatt organ.
Motion från föreningsmedlem skall följas av ett utlåtande av medlemmens förening.

6

Sveriges Akademiska Idrottsförbunds stadgar
studentidrott.se

§ 2.7 Revision
SAIF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av två revisorer, varav en är
auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. Revisorerna väljs vid
förbundsmötet.

§ 2.8 Valberedning
Valberedningen består av ordförande och två ledamöter, valda vid det föregående
förbundsmötet. I valberedningen ska båda könen vara representerade. Ledamot i
förbundsstyrelsen är inte valbar som ledamot i valberedningen. Om tjänstemans valbarhet
gäller vad som sägs i RF: stadgar. Ledamot i valberedningen är inte valbar som ledamot i
förbundsstyrelsen.
Valberedningen skall senast den 1 maj jämna år tillfråga dem, vilkas mandattid utgår, om
vederbörande är beredd att kandidera för den kommande mandatperioden. Senast den 1
juni jämna år skall valberedningen meddela samtliga föreningar, vilka bland de tillfrågade
som avböjer kandidatur. Valberedningen skall till medlemsföreningarna via förbundets
kansli, senast fyra veckor före FM, inge sitt förslag till val vid nästkommande ordinarie FM.
Valberedningens beslut protokollförs och protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen
efter förbundsmötet.

§ 2.9 Extra förbundsmöte
Förbundsstyrelsen får sammankalla extra förbundsmöte, då den finner det lämpligt och
skall sammankalla extra förbundsmöte när organisationer som omfattar minst en tredjedel
av röstetalet enligt gällande röstlängd så begär.
Kallelse till extra förbundsmöte görs av förbundsstyrelsen och skall vara föreningar och
SDF/SO tillhanda senast 14 dagar före extra förbundsmöte.
Vid extra förbundsmöte skall följande ärenden förekomma:
 Mötets öppnande, val av ordförande för mötet;
 Fråga om mötets behöriga utlysande;
 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två
personer att vara rösträknare;


Ärenden som påkallat extra förbundsmöte.

§ 2.10 Hedersledamot och hedersordförande
På förslag från förbundsstyrelsen, får förbundsmötet utse person, som i särskilt hög grad
främjat förbundets verksamhet, till hedersledamot eller hedersordförande i förbundet.

§ 2.11 Besluts ikraftträdande
Beslut fattade av förbundsmötet och det extra förbundsmötet gäller från mötets avslutande
om ej annat sägs.
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Kapitel 3, FÖRBUNDSSTYRELSE
§ 3.1 Arbetsår
Förbundsstyrelsen är SAIF:s högsta beslutande organ, då förbundsmötet inte är samlat.
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t.o.m. nästa förbundsmöte.

§ 3.2 Sammansättning, adjungering
Styrelsen består av ordförande och åtta ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och
män. Styrelsen fördelar inom sig arbetet. Styrelsen kan utse en vice ordförande.

§ 3.3 Kallelse, beslutsmässighet
Kallelse till styrelsesammanträde, skall vara ledamöterna tillhanda senast 10 dagar före
sammanträde.
Beslut om styrelsen fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal, äger ordföranden
utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig, då mer än hälften av styrelseledamöterna är
närvarande.

§ 3.4 Åligganden
Det åligger förbundsstyrelsen att:
1. verka i enlighet med ändamålet samt att se till att övriga regler och instruktioner följs;
2. udda år tillhandahålla verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år till SDF och
medlemsföreningar
3. besluta om medlemskap i förbundet i enlighet med § 8.1.
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Kapitel 4, TÄVLINGAR
§ 4.1 Tävlingsbestämmelser
SAIF:s tävlingsbestämmelser beslutas av förbundsstyrelsen.
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Kapitel 5, BESTRAFFNINGSÄRENDEN
§ 5.1 Bestraffningsärenden
För bestraffningsärenden gäller de bestämmelser som finns angivna i RF:s stadgar.
Förbundsstyrelsen är först dömande myndighet för alla förseelser. Förbundsstyrelsen äger
rätt till att utse speciellt organ som utför denna uppgift. Utdömt bötesbelopp tillfaller
förbundet.
Diskvalifikation kan, enligt 14 kap 6 § RF:s stadgar (brott mot dopingbestämmelserna),
omfatta även träning i anläggning som disponeras av den diskvalificerades förening eller
annan förening som är medlem i eller ansluten till SAIF.
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Kapitel 6, ÖVERKLAGANDE AV BESLUT SOM EJ AVSER
BESTRAFFNINGSÄRENDEN
§ 6.1 Överklagande
Beslut, som ej avser bestraffningsärende, får överklagas jämlikt de bestämmelser som finns
angivna i RF:s stadgar.
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Kapitel 7, SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)
§ 7.1 Verksamhetsområde och sammansättning
För att tillvarata studentidrottens intressen på regional nivå ska det antingen finnas
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) eller studentidrottsombud (SO).
Ett SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SAIF och som har sin hemvist inom SDF:s
geografiska område. Den geografiska indelningen i SDF och SO fastställs av förbundsmötet. I de
DF som omfattas av en eller flera studentidrottsföreningar men där underlag för SDF inte finns
ska studentidrottsombud finnas som tillvaratar studentidrottens intressen regionalt.
Studentidrottsombud utses av studentidrottsföreningarna i respektive DF och bekräftas av SAIF:s
förbundsstyrelse.

§ 7.2 Beslutande organ
SDF:ens beslutande organ är SDF-årsmötet, extra SDF-årsmöte och SDF-styrelsen.

§ 7.3 SDF:s stadgar
SDF skall organisera sin verksamhet enligt av SDF-årsmötets fastställda stadgar. SDF:s
stadgar skall följa de av SAIF fastslagna och granskade normalstadgarna för SDF. De av SDFårsmötet antagna stadgarna ska godkännas av SAIF:s styrelse, som därvid har rätt att
påkalla ändring av stadgarna.

§ 7.4 SDF-årsmöte
SDF-årsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, skall varje år genomföras senast
september månads utgång.

§ 7.5 SDF och studentidrottsombuds ansvar
SDF och studentidrottsombuds uppgifter är att:
-företräda, samordna och stödja studentidrotten inom DF/SISU-distriktet
- delta som ombud vid DF/SISU: årsstämma. Vid förhinder för denne eller om
distriktsorganet är berättigat att utse fler än ett ombud, ska de inom DF/SISU-distriktet
anslutna föreningarna beredas tillfälle att utse ombud
- motta och fördela bidrag från DF/SISU samt svara mot DF/SISU:s redovisningskrav
- vara kontakt gentemot SAIF för studentidrottsföreningarnas räkning
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Kapitel 8, FÖRENINGAR
§ 8.1 Inval, medlemskap
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem, om nedanstående villkor är
uppfyllda:
1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljda av
föreningens stadgar.
2. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av SAIF
och som har studerande vid postgymnasiala utbildningar som huvudsaklig målgrupp.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer, på
vilka RF:s normalstadgar för idrottsföreningar bygger.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten
föreningen.
5. Föreningen har betalt de avgifter som SAIF i vederbörlig ordning kan ha bestämt.
Är föreningen inte redan medlem i RF, får ansökningen om medlemskap inte bifallas av SAIF
förrän RS har godkänt föreningens namn. RF:s godkännande av namnet krävs också om
ansökan gäller förening som har bildats genom sammanslagning med annan förening eller
som har bytt namn.
Lämnar SAIF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RS enligt
reglerna i RF:s stadgar kap 15.

§ 8.2 Utträde, uteslutning av förening
Förening som önskar utträde ur SAIF, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte
betalt föreskrivna avgifter till SAIF, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller
inte. Förening, som inte har betalat årsavgift under SAIF:s två senaste verksamhetsår, anses
ha begärt sitt utträde ur SAIF. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från
medlemsförteckningen.
Utan anmälan om utträde föreligger, får SAIF utesluta förening om den – oaktat påminnelser
- underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller SAIF:s stadgar. Förening får uteslutas
också om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats
av RF, SAIF eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat SAIF:s intressen. Fråga om
uteslutning får ej avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av
förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt
anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslut.
Beslut om uteslutning får överklagas hos RS enligt reglerna i RF:s stadgar kap 15.
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§ 8.3 Medlemmar i förening
Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan. Ansökningen behöver inte
bifallas, om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens intressen eller
ansökan avser medlemskap i förening, där medlemmarna har intressegemenskap (t ex
korporationsklubb, handikappidrottsförening eller nykterhetsförening) och sökanden inte
ingår i gemenskapen.
Medlemmar får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att
betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit
mot föreningens stadgar eller annars uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och
får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar kap 15.
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller,
om denna så har bestämt, av sektionsstyrelsen.
Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, skall också
vederbörande SF ge sitt samtycke. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat
för att omhänderha den idrottsgren, vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får
medlemmen delta endast om detta SF har godkänt deltagandet.

§ 8.4 Årsavgift
Föreningen erlägger varje verksamhetsår en avgift till förbundet. Avgiftens storlek bestäms
på förbundsmötet. Då förbundsmötet endast genomförs vartannat år så innebär detta att
avgiften fastställs för de två verksamhetsår som löper mellan dessa förbundsmöten. Denna
avgift samt en årsrapport skall årligen senast den 31 december betalas respektive skickas in
från föreningen till SAIF:s kansli.
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ORDFÖRKLARINGAR
SAIF

Sveriges Akademiska Idrottsförbund

DF

Distriktsidrottsförbund (t.ex. Upplands Idrottsförbund)

RF

Svenska Riksidrottsförbundet, paraplyorganisation för alla SF

RS

Riksidrottsstyrelsen, styrelsen för RF

SF

Specialidrottsförbund (t.ex. SAIF och Svenska Fotbollförbundet)

FM

Förbundsmöte, SAIF:s årsmöte som hålls vartannat år (jämna år).

RIM

Riksidrottsmötet är RF:s Förbundsmöte

SDF

Specialdistriktsförbund (t.ex. Upplands Akademiska Idrottsförbund och
Upplands Fotbollförbund)
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