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Att starta en förening
På Riksidrottsförbundets hemsida hittar ni information om hur man startar en idrottsförening och hur
man ansöker om det: http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____297.aspx
En idrottsförening måste ha sina egna stadgar. För att blir medlem i SAIF ska en av målsättningarna
vara att man riktar sig mot studenter. Av stadgarna ska följande framgå:
•

Föreningens målsättning

•

Den ort föreningen finns i

•

Hur man blir medlem i föreningen

•

Hur medlemsavgiften bestäms

•

Antalet styrelseledamöter, revisorer och deras mandat

•

Hur styrelseordförande utses

•

Hur många ledamöter som ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslut för föreningens
räkenskapsår

•

Hur kallelse sker till föreningssammanträden

•

Hur beslut fattas

•

Ärenden på föreningsstämman/årsmötet

•

Vad som händer med föreningens tillgångar om föreningen upplöses

•

Förutsättningar för uteslutning

Här hittar ni RF:s normalstadgar för en idrottsförening, som man kan använda som mall:
http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____299.aspx

Organisationsnummer och bankgiro/postgiro
Sedan 2009 måste varje förening ha ett organisationsnummer. Här hittar du ansökningsformuläret för
det:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8400.4.39f16f10
3821c58f680007104.html
För att kunna söka Idrottslyftsbidrag måste föreningen också ha ett eget bankgiro/postgiro i
föreningens namn. Detta skaffar ni hos er respektive bank.

Medlemskap i saif
Därefter skickar man in en ansökan om medlemskap till vår adress:
Svenska Akademiska Idrottsförbundet
Box 2052
750 02 Uppsala
Vi skickar sen inträdesansökan vidare till RF. Info om hur man blir medlem hittas här:
http://iof1.idrottonline.se/SverigesAkademiskaIF/Blimedlem/
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Inträdesformulär hittas här:
http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_11873/cf_74/intradesansokan.pdf
Medlemsavgiften i SAIF är 300-1500 SEK per år beroende på antalet medlemmar i föreningen.
Som medlem får din förening bland annat:
•

Delta i utbildningar, konferenser och temadagar

•

Delta i Student-SM

•

Kontinuerlig information om tävlingar, utbildningar och annat som händer inom studentidrotten i
hela Sverige

•

Riksidrottsförbundets grundförsäkring, vilket innebär att alla era ledare är försäkrade

•

möjlighet att söka LOK-stöd (bidrag för ungdomsidrott) och annat ekonomiskt stöd

•

En gratisprenumeration av tidningen Svensk Idrott

beslut
Det är SAIF:s styrelse som är det beslutfattande organet för varje förening. Vi på kansliet hjälper till
med allt det administrativa och ger vårt utlåtande, men i slutändan är det styrelsen som tar beslutet.

Johanna Olsson
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 2052, 750 02 Uppsala
Tel: 010-47 65 493
Mobil: 0703-30 54 81
Fax: 018-13 72 06
E-post: johanna.olsson@saif.se
Hemsida: www.studentidrott.se
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