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Hedersmedlemmar i den 
ideella föreningen IKSU
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Nedanstående personer är vid dags dato utnämnda 
hedersmedlemmar:

Anderz Andersson
Tidigare styrelseordförande 

Sigbrit Franke
Tidigare rektor Umeå Universitet 

Jan Åman
Tidigare Sportchef IKSU 

Anders Sjölund
Tidigare tjänsteman IKSU

Staffan Byström
Initiativtagare till Brännbollscupen 

Anders Wallström
Tidigare tjänsteman IKSU 

Valter Rönnmark
Tidigare styrelseordförande 

Svante Rasmusson IKSU
IKSU:it och OS-medaljör 

Staffan Ling 
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IKSU:s främsta styrka 
är engagemang från 
medlemmar, sektioner 
och omgivande 
samhälle! 

Ordförande 
har ordet

Maria Wallin Wållberg
Styrelseordförande i IKSU 
och IKSU hälsa  AB

Tillsammans innebär att alla är välkomna till oss. Vi vill skapa en känsla av delaktighet, 

trivsel och glädje, där öppenhet och kommunikation är viktigt.  Ju fler vi inspirerar till 

ett positivt tränings- och hälsobeteende, desto mer lever vi upp till vår vision.

Vi som arbetar inom IKSU hjälps åt och gläds över att göra saker tillsammans.  

På så sätt blir vi starkare och bättre!

Helhet

Kvalitet

Tillsammans

Våra  
värdeord

Helhet innebär en helhetssyn på hälsa och bygger på tron att det är många 

samverkande faktorer som bidrar till långsiktigt god hälsa. Vi bidrar till detta genom 

att erbjuda ett varierat utbud inom hälsofrämjande aktiviteter där vår roll innefattar 

såväl träning, som rekreation och rehabilitering.

Vi som arbetar inom IKSU ser att alla delar inom IKSU bidrar till vår unika ställning.  

Vi lever som vi lär och bidrar till en sund arbetsmiljö och livsstil.

Rätt kvalitet innebär att leverera det våra medlemmar och kunder förväntar sig.  

Det innebär även att leverera mervärden i form av positiva upplevelser.   

För oss är kvalitén viktig och vi vill upplevas prisvärda.

Vi som arbetar inom IKSU prioriterar bland arbetsuppgifter och utvecklar våra 

 rutiner och processer så att bästa möjliga resultat samt känsla av sammanhang  

och meningsfullhet uppnås.

Stort engagemang från medlemmar, sektioner 
och vår personal gör att IKSU är en stark och 
framgångsrik aktör som har en viktig plats i Umeå.

Vilka vägar är möjliga för IKSU i framtiden? 

Umeå är en växande stad som nu har drygt 
120 000 invånare, en liten storstad med nära 
till mycket! IKSU vill fortsätta att vara en del 
av umeåbornas vardagsliv och kunna erbjuda 
anläggningar och utbud för alla. 

Våra erbjudanden ska utvecklas med den 
dynamiska staden Umeå och dess befolkning 
och göra så att så många som möjligt kan 
förbättra sin hälsa och må så bra som möjligt 
utifrån sina förutsättningar.  

Vilka trender och tendenser är viktiga att ta 
hänsyn till i IKSU:s fortsatta utveckling? 

Trender kommer och trender går men träning-
en består! Att träna är trendigt vilket är toppen 
men det är även intressant att följa vilka trä-
ningstrender som gäller vid ett givet tillfälle. 
Varje år sammanställs topplistor för de hetas-
te träningsformerna vilket även syns på IKSU. 

I toppen hittar vi träning med egen kropps-
vikt som redskap, högintensiv intervallträning, 
styrketräning, personliga tränare, funktionell 
träning, yoga mm.  Förhållningssättet till trä-
ning blir mer långsiktigt och trenderna är att 
finna en helhetssyn när det kommer till hälsa 
och välmående. Här inkluderas även vila, mat, 
stress mm. 

Viktigt för oss inom IKSU är att ligga i fram-
kant med nya träningsformer samt att kunna 
inspirera till att träning blir roligt, gärna att 
man kan lära sig nya saker också. 

Vilken är IKSU:s främsta styrka? 

Engagemang från medlemmar, sektioner och 
omgivande samhälle! Inom IKSU kan man ta 
del av ett stort utbud med fantastisk personal 
och engagerade ledare. Vi är en öppen ideell 
förening som är inkluderande och kombinerar 
bredd och spets i en härlig blandning. Stort 
engagemang från medlemmar, sektioner och 
vår personal gör att IKSU är en stark och fram-
gångsrik aktör som har en viktig plats i Umeå. 

Vilka möjligheter och utmaningar  
har IKSU framöver? 

Tillsammans med våra 17 sektioner och näs-
tan 22 000 medlemmar har vi möjlighet att 
utveckla IKSU ytterligare. Återkoppling i form 
av enkäter, samtal, direktfeedback via webben 
eller muntligen direkt till oss inom IKSU gör 
att vi kan omsätta behov och önskemål till ett 
ännu bättre IKSU i framtiden! Vi ser en utveck-
ling inom koncept som passar såväl vuxna som 
barn. 

Lokalerna kommer att uppdateras under 
kommande år för att hålla takten med med-
lemsexpansionen. Även kombinationen att 
kunna träna tillsammans utomhus är något 
som vi jobbar vidare på.   

Vilken samhällsnytta och nytta för enskilda 
individer gör IKSU på lång sikt?/ Hur ska vi nå 
vår vision?

De flesta tränar för att de tycker att det är 
roligt. Men det finns mycket annat som är po-
sitivt med träning. Man håller sig friskare. Vår 
vision är ett friskare och starkare Umeå! Med 
träning och rehabilitering eller rekreation hos 
IKSU blir man starkare och piggare och därför 
ökar såväl individnytta som samhällsnytta. 
För att nå dit behöver anställda och anlägg-
ningar utvecklas och må bra så medlemmarna 
kan tillgodogöra sig det som erbjuds. 

Hur ser IKSU ut 2020? 

IKSU:s erbjudande ska vara tillgängligt och 
passa för en bred målgrupp. En mix mellan 
träning och rekreation ger förutsättningar för 
medlemmars förbättrade hälsa. Sektionernas 
verksamheter är synliga för IKSU:s medlem-
mar och inkluderar aktiviteter för många. IKSU 
är en dynamisk mötesplats samt ger inspi-
ration och kunskap. Vi är miljömedvetna och 
medverkar till en långsiktigt hållbar samhälls-
utveckling.
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Nu har det hänt igen! År 2015 ökade vi återigen medlemsanta-
let med nästan 500 personer! Det är oerhört glädjande att se 
att så många människor hittar till oss, trivs och uppskattar det 
utbud som finns.
 
Vi som arbetar inom IKSU känner ett stort ansvar att 
bibehålla och utveckla service, kvalitet, utbud och 
tillgänglighet så att våra medlemmar ska fortsätta att 
trivas, nyttja sitt medlemskap och stanna kvar hos oss! 

En tisdag kväll när jag besöker gymmet för att träna 
möts jag av en massa svettiga, glada människor som 
naturligtvis tränar men också pratar, umgås och trivs i 
allra största allmänhet. Att IKSU också är en viktig social 
mötesplats står alldeles klart. Jag blir glad av det jag ser! 

Fokus det gångna året har därför legat på att i större 
projekt förbereda och planera för framtida expansion så 
att fler får möjlighet att delta i IKSU:s gemenskap. Även 
digitala satsningar har prioriterats. Ett exempel är vår 
nya webbplats som bättre speglar vår verksamhet och 
svarar upp på de frågor som både medlemmar och andra 
intresserade har. Bokningsappen som har förbättrats är 

också ett exempel på en digital satsning. 
Vi har redan påbörjat, som du kan läsa om längre fram 

i Verksamhetsberättelsen, en hel del konkret utveckling 
av verksamhet och lokaler.

Kärnvärden

Våra kärnvärden Helhet, Kvalitet, Tillsammans är hela 
tiden vägledande när vi genomför och utvecklar verk-
samhet inom IKSU. 

Det innebär när vi planerar för utveckling och expan-
sion, att vi tar i beaktande att det vi gör ska spegla en 
helhetssyn på hälsa. Både träning, rekreation och reha-
bilitering ska inrymmas och inte minst möjligheten till 
sociala möten. 

Nu bygger vi 
för framtiden!

Vi får heller inte tumma på kvalitén. Vi 
vet att våra medlemmar vill att vi ska ha ett 
professionellt bemötande, bra utrustning, till-
gänglighet, rent och snyggt. Vi jobbar stenhårt 
på att leva upp till förväntningarna! 

Under hösten 2015 genomförde vi en tredje-
partsrevision inom kvalitet och IKSU kan inför 
2016 stolt visa upp ett ISO-certifikat inom kva-
litetsledning. 

Tillsammans innebär att alla är välkomna 
till IKSU. Om man vill vara delaktig i vår verk-
samhet finns det stora möjligheter att t ex. 
engagera sig i någon av våra 17 sektioner. Det 
är också viktigt för IKSU att vi upplevs som 
öppna och transparenta – att det det verkligen 
finns möjlighet att påverka. Vi får varje vecka 
mängder med värdefull återkoppling i vårt fo-
rum Frågor & förslag på vår webbplats. 

Sektionsverksamheten – 
idrottsföreningen IKSU:s hjärta

Våra 17 sektioner bidrar med en fantastisk 
verksamhet inom många olika idrotter och ak-
tiviteter. 

 Arbetet med att integrera sektionsverk-
samhet med all annan verksamhet som pågår 
i och utanför våra anläggningar blir bättre och 
bättre. Det känns verkligen som om vi är en 
enda stor, fantastisk förening som hjälper och 
stöttar varandra i alla delar. 

 Den årliga sektionskonferensen genom-
fördes i Örnsköldsvik under senhösten. God 
uppslutning, hög aktivitet och stort engage-
mang genomsyrade hela aktiviteten. Vi ser 
redan fram emot nästa sammankomst. 

 Våra kärnvärden genomsyrar nu även 
sektionsverksamheten såväl inom elit- som 
breddidrotten. Vårt duktiga damlag i inneban-
dy gör att vi samlas på läktarna och hejar på 
vårt IKSU-lag eller varför inte hänga med på 
en super proffsigt arrangerad friluftstur med 
IKSU frilufts!

Medlemsutveckling och ekonomi

Nya satsningar och kvalitetsförbättringar krä-
ver en god och stabil ekonomi. 

 Vi har förmånen att vara en av få föreningar i 
landet som har en ekonomi i balans. Det krävs 
dock varje år hårt arbete med att balansera 
utgifter och inkomster. 

Vårt medlemskap och IKSU-kort ska vara 
prisvärda men vi ska också ha förmågan att 
skapa buffert och kapital för framtida utveck-
ling. 

 Därför kan vi glädjande konstatera att med-
lemstillströmningen är god. Den 31 december 
2015 hade IKSU 21 918 medlemmar med IKSU-
kort. IKSU spa är fortfarande den anläggning 
som ökar mest. 

Vår 12-månaders retention dvs. den andel 
medlemmar som fortfarande har kvar sitt 
IKSU-kort av de som hade IKSU-kort för 12 
månader sedan, ligger stadigt runt 70 %. Det 
visar att vi har trogna medlemmar som gärna 
stannar kvar. Bland de mest trogna i landet!

Det kommande året 2016

Nu samlar vi ihop oss och tar sats inför framti-
den. Vi ska fortsätta jobba för friska och starka 
Umeåbor! I våra expansionsutredningar och 
medlemsundersökningar ser vi att det finns 
många spännande projekt att ta tag i. 

Redan tidigt under våren 2016 hoppas vi 
kunna berätta om det expansionsprojekt som 
ska starta på IKSU sport. På IKSU spa har nya 
ytor för träning tagits i bruk och det planeras 
för mer.

Vår nya moderna webbplats lanseras i 
början av februari. Den hoppas vi att både 
befintliga och nya medlemmar kommer att 
uppskatta.  

 Gymmen fick en ordentlig uppryckning 
under 2015 och vi fortsätter under 2016 att 
utveckla nya ytor och byta ut och fylla på med 
utrustning.  

 Pengarna räcker inte till allt, så det gäller 
verkligen att planera, åtgärda och utveckla 
rätt saker och i rätt ordning. Alla synpunkter 
och tips vi får från er medlemmar i våra olika 
kanaler, främst Frågor & förslag på vår webb-
plats, är oerhört värdefulla! 

 Ett år går fort och man glömmer lätt allt som 
hänt. Det är alldeles nödvändigt att stanna upp 
en stund och reflektera över alla fina insatser 
som både anställda, instruktörer, ideella 
ledare och medlemmar gör. Tillsammans är vi 
oslagbara!

År 2015 ökade  
vi återigen medlems- 

antalet med nästan 
500 personer! 

Margareta Ericsson Lif
Sportchef i IKSU och
VD i IKSU hälsa AB
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Vi ska fortsätta jobba 
för friska och starka 
Umeåbor!



IKSU investerar i gröna 
träningsmaskiner

IKSU diplomeras för sitt antidopingarbete av 
PRODIS – Prevention av Doping i Sverige

IKSU certifieras inom kvalitet 
enligt ISO 9001

IKSU:s historia

IKSU får utmärkelsen: årets 
huvudpartnerpris på Umeågalan

2014

2015
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Gruppträning
Vårt mål är att erbjuda ett brett och 
varierat gruppträningsutbud som 
motsvarar medlemmarnas behov och 
önskemål. Utbudet ska hålla god kvalitet. 
Under 2015 genomfördes därför en rad 
grundutbildningar och fortbildningar för våra 
instruktörer för att höja kunskapsnivån. Vi 
genomförde också många utvärderingar av 
instruktörerna för att stötta instruktörerna 
i sin utveckling och säkerställa att 
verksamheten håller hög kvalitet. 

Under året utökades utbudet av 
träningsformer:  

• MOJO Flex® - en 30-minuters klass med 
fokus på rörlighet.  

•  YinYoga - en yogaform med fokus på 
rörlighet och avslappning.

• Total Training Buren - genomfördes i 
gymmet i den så kallade UX-buren. 

• Löpfokus - ett 16-veckors löpningsprogram 
med fokus på löpteknik och intervallträning. 

• Cykel Watt - watt-baserade cykelklasser 
ger deltagarna möjlighet att följa sin 
prestation och utveckling.

Vi genomförde en rad uppskattade 
medlemsevent under året, allt från mindre 
happeningpass till vår årligen återkommande 
inspirationsdag IKSU inspiration. 
Temadag med föreläsningar och prova-
på-pass för seniorer och de traditionella 
Vasaloppspassen i Cykel och Indoor Walking 
är andra exempel på uppskattade event som 
anordnades under året.

Boll- och racketsporter
Under 2015 hade vi cirka 45 bollpass i 
veckan bestående av innebandy, fotboll, 
basket, volleyboll och beachvolleyboll. 
Badmintonplaner, squashbanor och 
beachvolleybollplaner bokades sammanlagt 
ungefär 845 timmar i veckan under 
normalsäsong (september–maj). 

Gym och PT
Gymmen på samtliga anläggningar har 
ett större antal tränande än någonsin. 
Underhållsarbetet på maskinerna 
förbättrades genom utbyte av gamla 
maskiner samt införandet av ett nytt 
felanmälningssystem med QR-koder. 
Ommöblering av flera ytor har också utökat 
antal träningsplatser samt underlättat flödet 
av besökarna i lokalerna.  

På IKSU sport installerades nya plateloaded 
styrkemaskiner under våren, samt nya 
lyftpodier, bänkpressar och en mängd 
tillhörande redskap. I slutet av året byttes ett 
femtiotal konditions- och styrkemaskiner ut 
mot nya. Konditionsträning utökades genom 
installation av en helt ny cykelavdelning 
i gymmet där cykeltränings-filmer kan 
spelas on-demand. På IKSU spa öppnades 
en ny yta för skivstångsövningar samt en 
ny stretchingyta. På IKSU plus byggde vi 
om stång- och hantelytan för att bli mer 
stöt- och ljuddämpande. Medlemmarna har 
fått gratis tillgång till My Wellness Cloud –
en plattform för att logga sin träning samt 
få sina träningsprogram digitalt från sin 
personliga tränare. 

Under 2015 såg vi en stabil efterfrågan på 
personlig träning och en fortsatt minskande 
efterfrågan på träningsintroduktioner. En del 
unika PT-paket lanserades i slutet av året, 
paketutbudet kommer att öka ytterligare 
under 2016.  

Expansionsplaner för samtliga anläggningar 
förbereddes inför 2016 för att bemöta den 
fortsatt höga efterfrågan på funktionell 
träning samt ökande intresset för 
friviktsträning. 

Gruppträning,
individuell träning
och simskola

Simning, klättring och golf
I simhallen var efterfrågan på 
motionssimning och simträning från våra 
medlemmar med IKSU-kort stor. Utöver 
de tre banor som vi alltid garanterar är 
tillgängliga för motionssimning är hela 
simhallen reserverad för detta varje måndag 
kväll. 

Klätterväggen var fortsatt välbesökt och 
lockade tränande i många olika åldrar, i slutet 
av året installerades även en klättervägg i 
entréhallen för att minska besökstrycket 
på väggen i Helsingfors. Golfsimulatorerna 
användes flitigt under vintersäsongen, men 
desto mindre under sommarmånaderna.

Simskola och babysim
Varje år deltar många barn i simskola och 
babysim på IKSU sport. Under 2015 deltog 
524 barn i simskolan och 186 barn i babysim. 
Under 2014 förnyades simskolekonceptet 
för barn mellan två till fem år för att 
åldersanpassa upplägget, det nya konceptet 
har mottagits väldigt bra under 2015. Platser 
för medföljande syskon på babysimkurserna 
plockades bort under året på grund av 
platsbrist.

Efter simskolan fortsatta många barn sin 
simträning inom sektionen IKSU simning. 
Vi fortsatte jobba för att behålla ännu flera 
barn inom IKSU:s verksamhet genom att 
samarbeta mer mellan IKSU:s simskola och 
sektionen IKSU simning. Efterfrågan på 
vuxensimskola för nybörjare var stabilt och vi 
genomförde fyra kurser under året.

IKSU:s barnpassning
Under året jobbade sex stycken barnvärdar 
i barnpassningsverksamheten, som riktar 
sig till barn mellan två till nio år. Barnen har 
under året haft möjlighet till pyssel, lek och 
film medan föräldern har tränat. Under 2015 
bokades cirka 1 500 timmar barnpassning. 
Antalet bokningar var flest under lördagar 
och söndagar men under hösten 2015 ökade 
också bokningarna på vardagskvällar.

Totalt antal IKSU-
medlemmar med IKSU-kort

10 11

Verksamhetsberättelse 2015Verksamhetsberättelse 2015

2014
21 472
Medlemmar

2013
21 689
Medlemmar  

2015
21 918
Medlemmar  



IKSU:s fysioterapi 
IKSU:s fysioterapi är samlingsnamnet på 
vår rehabiliterande verksamhet där våra 
terapeuter samverkar för att erbjuda 
medlemmar och kunden ett gott stöd 
inom individanpassad behandling och 
rehabiliteringsträning. 

Under 2015 rekryterades ytterligare en 
terapeuter för att öka tillgängligheten 
på kvällar och helger. Det var riktat 
fokus på kvalitetsarbete för att 
säkerställa processer och rutiner samt 
effektivisering i schemaläggning för 
ökad tillgängligheten av tider ut mot 
medlemmar och kunder samt skapa 
bättre arbetsmiljö för terapeuterna. 

Under 2015 rekryterades en chef på 
heltid till IKSU:s fysioterapi för att kunna 
bemöta behovet av att leda, organisera 
och konsolidera den alltmer växande 
verksamheten.

Itrim c/o IKSU
Under 2015 deltog 200 personer i Itrim 
c/o IKSU:s viktminskningskoncept. 
Programmet inriktar sig på 
beteendeförändring och minskad 
vikt genom individuell rådgivning, 
gruppträffar och motion. 

Under 2015 rekryterades och utbildades 
ytterligare en hälsorådgivare för att 
stärka teamet som jobbar inom Itrim 
samt för att möta efterfrågan. 

Det som kännetecknade året 2015 inom 
Itrim c/o IKSU:s verksamhet var vårt 
fokus på att få deltagarna att prova på 
så många träningsformer som möjligt 
för att i ännu större grad hjälpa dem mot 
deras hälsomål. Vi ser det också som 
en viktig del att ha fått visa upp IKSU:s 
hela träningsutbud för att kunna behålla 
dem som medlemmar även då deras 
Itrimprogram är avslutad.

Övriga 
hälsotjänster 
inom IKSU

Hud- och spabehandlingar 
Inom området rekreation erbjuder IKSU 
tjänster och miljöer för både kropp och själ. 
Genom våra olika erbjudanden ger vi våra 
medlemmar och kunder avkoppling och 
upplevelse. Under 2015 var målsättningen att 
få fler medlemmar att besöka oss och ta del 
av utbudet inom området rekreation. Bland 
annat så ordnades en julklappskväll med 
förmånliga priser på rekreationsprodukter 
samt kostnadsfria hudanalyser. Under 
2015 fick samtliga behandlingsrum en 
uppfräschning och ett nytt kurbad köptes in 
för att möta efterfrågan på de uppskattade 
duo behandlingarna. Fokus låg också på 
kvalitetsarbete för att säkerställa processer 
och rutiner med målsättning att få nöjda 
medlemmar, kunder och medarbetare. 

Massage, hud- & spabehandling

IKSU plus 

- 

IKSU spa 

4130

IKSU sport 

1602

Totalt 

5732

Minskning  7 %

IKSU plus 

- 

IKSU spa 

4182

IKSU sport 

2174

Totalt 

6356
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Gruppträning
Ökning 8%

Bollspel
Minskning 33%

Fysioterapi
Ökning 11%

Racket/golf/beach
Ökning 0,5%

Träningsintroduktion
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– Gym & övrig träning

Vid IKSU:s årsmöte uppvaktas de som tagit medaljer i internationella mästerskap samt i RF:s mästerskapstävlingar  
(senior, och junior SM samt senior och junior DM).
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Innebandy Maria Häggström Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Malin Hörnberg Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Jessica Lidberg Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Agnes Holmgren Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Anna Skyltbäck Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Frida Jonsson Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Myra Aggestål Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Josefina Eiremo Sverige VM Dam VM Guld

Innebandy Iza Rydfjäll Sverige U19 VM Dam VM Guld

Innebandy Sofie Andersson Sverige VM Dam VM Guld

Innebandy Emelie Wibron Sverige VM Dam VM Guld

Innebandy Katarina Bjuhr Sverige VM Dam VM Guld

Innebandy Cornelia Fjällstedt Sverige VM Dam VM Guld

Innebandy Nina Bärtschi Schweiz VM Dam VM Brons

SPORTSLIGA PRESTATIONER I IKSU 2015

Beachvolley Sigrid Simonsson IKSU beachvolley SM Damer Brons

Beachvolley Lisa Sundberg IKSU beachvolley SM Damer Brons

Kendo Andreas Brännström IKSU kendo SM Lag SM Brons

Kendo Mattias Brännström IKSU kendo SM Lag SM Brons

Kendo Evelina Broman IKSU kendo SM Lag SM Brons

Kendo Carl Papworth IKSU kendo SM Lag SM Brons

Kendo Eric Samuelsson IKSU kendo SM Lag SM Brons

Kampsport Karl Dahlgren IKSU kampsport SM Jujutsu 62kg Guld

Kampsport Karl Dahlgren IKSU kampsport SM Jujutsu 69kg Brons

Kampsport Arvid Alm IKSU kampsport SM Jujutsu 77kg Silver

Kampsport Lilly Li IKSU kampsport SM Jujutsu 55kg Brons

Kampsport Matilda Frycklund IKSU kampsport SM BJJ Damer -58.5kg Silver

Kampsport Matilda Frycklund IKSU kampsport SM Submission Wrestling SM SW Brons

Simning Emmy Sandberg IKSU simning Junior DM 50m bröst Guld

Simning Emmy Sandberg IKSU simning Junior DM 100m bröst Guld

Simning Emmy Sandberg IKSU simning DM 50m bröst Silver

Simning Emmy Sandberg IKSU simning DM 100m bröst Silver

Simning Örjan Olsson IKSU simning DM 50m bröst Guld

Simning Lagkapp IKSU simning Junior DM Brons

IKSU plus 
- 

ÍKSU spa 
- 

IKSU sport 
8582 

Totalt 
8582

IKSU plus 
- 

IKSU plus 
80 

IKSU plus 
123 

IKSU spa 
1048

IKSU spa 
202 

IKSU spa 
213 

IKSU sport 
4051 

IKSU sport 
513 

IKSU sport 
1455 

Totalt 
5099

Totalt 
795

Totalt 
1796

IKSU plus 
60783 

IKSU spa 
82466 

IKSU sport 
565800 

Totalt 
709049

IKSU plus 
- 

IKSU spa 
1 

IKSU sport 
46 

Totalt 
47

IKUS plus 
60704 

IKSU spa 
61972 

IKSU sport 
305061 

Totalt 
427737

Besök 
Gruppträning
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IKSU plus 
- 

IKSU spa 
- 

IKSU sport 
79392 

Totalt 
79392

IKSU plus 
- 

IKSU plus 
- 

ÍKSU spa 
-

IKSU spa 
- 

IKSU sport 
12745 

IKSU sport 
78975 

Totalt 
12745

Totalt 
78975

IKSU plus 
- 

IKSU spa 
1 

IKSU sport 
59 

Totalt 
60

2014 /  2015 

IKSU plus 
- 

IKSU plus 
70 

IKSU plus 
123 

IKSU spa 
963 

IKSU spa 
201 

IKSU spa 
179 

IKSU sport 
3642 

IKSU sport 
573 

IKSU sport 
1618 

Totalt 
4605

Totalt 
844

Totalt 
1920

IKUS plus 
57830 

IKSU spa 
60812 

IKSU sport 
277486 

Totalt 
396128

IKSU plus 
58032 

IKSU spa 
78197 

IKSU sport 
564028 

Totalt 
700257



IKSU basket
Sektionsordförande: Andre Baltz

Sektionen bedriver tränings- och tävlingsverk-
samhet i basket. 

Organisation
Under verksamhetsåret 2015 hade sektio-
nen 33 medlemmar. Ledare för damlaget 
var Björn Markström och Linus Babar, för 
herrlaget var Marcus Lundberg ledare. Un-
der 2015 valdes en ny sektionsstyrelse som 
bestod av Andre Baltz, sektionsordförande, 
Maria Larsson, sektionskassör, Marcus Lund-
berg, sektionsstyrelseledamot och Lovelin 
Kaur sektionsstyrelseledamot.

Vad hände under 2015?
Under 2015 deltog både herr- och damlag i se-
riespel, division tre för båda. Damlaget tog ste-
get upp i den svårare division 3 Norra och hade 
under året stora framgångar där, vid årets slut 
stod damerna i delad serieledning. Herrlaget 
startade under 2015 tillsammans med andra 
aktörer upp en lokalserie då det fanns många 
intresserade ungdomslag utan möjlighet till 
seriespel, bland annat deltog ungdomslag från 
Nordmaling och Umeå. Utöver den reguljära 
verksamheten anordnades sociala samman-
komster med både dam- och herrlag. Vi deltog 
även i drop-in aktiviteter relaterade till basket 
inom IKSU för att succesivt stärka intresset för 
sporten. 

Ekonomi
Omsättningen för 2015 var 70 000 kr. För att 
skapa en långsiktigt hållbar ekonomi valde 
IKSU basket att dela upp sektionens kostnader 
på alla sektionsaktiva, genomolika förenings-
jobb som erbjöds under året så minskade den 
kostnaden. Arbete som utförts av sektionen 
har bland annat varit att sitta kortvakt samt att 
hjälpa till vid arrangemanget för Brännbollsy-
ran. 

Händer 2016
Under 2016 kommer respektive lag att fortsätta 
seriespel och framgent arrangera gemensam-
ma sociala aktiviteter. 

Herrlaget kommer fortsätta jobba för att 
stärka en lokal serie då man ser ett stort intres-
se i närområdet. Herrlaget kommer också jobba 
för att utöka verksamheten till två lag, då med-
lemmar finns och intresset för matcher är stort. 

Vi har även för avsikt att i slutet av maj arrang-
era en öppen basketturnering för att få prova 
på och visa alla hur roligt det faktiskt är med 
basket!

IKSU beachvolley
Sektionsordförande: Emil Lindqvist

IKSU beachvolley satsar på ungdomar, bredd 
och elit. Vår verksamhet skapar möjligheter för 
sektionsmedlemmar på alla nivåer. Sektionens 
motto är ”IKSU beachvolley får alla att trivas i 
sanden”.

Organisation
Antal sektionsmedlemmar: 170 sektionsaktiva, 
80 i träningsverksamhet, 140 licensierade. 

Sektionsstyrelsen bestod 2015 av: Emil 
Lindqvist (sektionsordförande), Marie Nilsson 
(kassör), Linda Hjortborg (sekreterare), Caroline 
Eklund, Marcus Palm, Martin Barrefalk, Ulrika 
Ingelström, Cecilia Ström. Våra elitspelare/
instruktörer var: Johan Bergman, Martin 
Barrefalk, Björn Berg, Magnus Karlsson, Ludvig, 
Simonsson, Markus Palm, Simon Dahl, Micke 
Östberg, Sigrid Simonsson, Rivia Oliviera, Lisa 
Sundberg, Klara Andersson, Ellen Sandberg, 
Louise Månesköld mfl. 

Vad hände under 2015?
Under 2015 hade IKSU beachvolley två 
elitträningsgrupper, en på dam- och en på 
herrsidan. Träningarna leddes under våren av 
den meriterade tränaren Isak Hermansson, 
och på hösten togs ansvaret över av Simon 
Dahl och Micke Östberg, som själva spelat i 
både sverigeeliten och i världseliten. Under 
året hade vi även haft 18 träningsgrupper och 
7 ungdomsgrupper. Under träningshelgen i 
november så var det 50 personer som deltog! 

Tävlingar/sportsliga prestationer
IKSU beachvolley har under 2015 arrangerat 
den prestigefyllda tourfinalen i Swedish Beach 
Tour, sju Challengerturneringar, sex Openturne-
ringar och tre mixturneringar. 

Tillsammans med Lule Volley och NorrBeach 
arrangerade vi Openserien NorrlandsToppen. 
Deltagarantalet steg kraftigt på våra Opentur-
neringar, från i snitt 9 deltagande lag/klass un-
der 2014 till 17 lag/klass 2015. 

IKSU beachvolley:s största sportsliga fram-

gångar kom på SM där Lisa Sundberg och Sigrid 
Simonsson tog brons och på tourfinalen och där 
Martin Barrefalk tog hem segern inför fullsatta 
läktare på Rådhustorget. Medaljer togs även 
på veteran-SM där Kerstin och Micke Östberg 
kom tvåa i klasserna dam respektive herr 35+. 
Pia Sjölund tog silver i klassen dam 45+. Fanny 
Åhman tog en fjärdeplats på U18-EM, den bästa 
placeringen någonsin för ett svenskt beachvol-
leylag i EM. 

Ekonomi
Sektionen omsatte 2015 ca: 560 000 kronor 
(Swedish Beach Tour exkluderad). Huvuddelen 
av intäkterna kommer från deltagaravgifter vid 
tävlingar och träningar.

Händer 2016
Under 2016 kommer vi i den nya styrelsen att 
se över vilka områden vi ska satsa lite extra på 
samt sätta rutiner för hela verksamhetens olika 
grupper. Vi kommer även att erbjuda alla fler 
tränar- och ledarutbildningar samt möjligheten 
till fler träningshelger/läger.

IKSU alpin
Sektionsordförande: Mattias Asp (avlöste Malin Emmesjö i Maj 2015). 

IKSU alpin ska med personligt engagemang 
förmedla  skidglädje  till våra resenärer genom 
skidresor till lågt pris, god service och hög kva-
lité.
 
Organisation
Under 2015 var vi 16 ledare, varav 7 utgjorde 
sektionsstyrelsen, med olika erfarenheter som 
har gemensamt att alla brinner för att sprida 
skidglädje och att få åka till fjällen tillsammans 
med våra resenärer.

Vad hände under 2015?
I linje med sektionens vision var samtliga resor 
fullbokade, vilket innebar att 600 resenärer 
deltog på sektionens fem resor till orterna 
Hemavan, Tärnaby, Åre, Riksgränsen samt Ag-
nesbacken. De två resor som skiljde sig från 
mängden var resan till Hemavan då resan hade 
hela 350 resenärer, samt resan till Agnesback-
en då detta var en endagarsresa som riktade sig 
till internationella studenter som åkte skidor 
eller snowboard för första gången. 

Utöver resorna var Snömässan i december 
sektionens viktigaste aktivitet där vi skapade 
en endagsmässa med 12 utställaren förknip-
pade med vinteraktiviteter, biljettsläpp och 
reseförsäljning till våra resor samt café och en 
stor bytesmarknad för vintersportutrustning. 
Tillsammans lockade detta omkring 1100 besö-
kare till mässan. 

Sektionens har under året även valt att 
fokusera på att integrera IKSU:s kärnvärden 
i sektionsarbetet för att därigenom stärka hel-
heten inom organisationen.

Ekonomi
Tack vare fullbokade resor, goda sammarbets-
uppdrag och en lyckad Snömässa omsatte 
IKSU alpin 1,2 miljoner kronor under verksam-
hetsåret 2015. För att kunna erbjuda prisvärda 
resor återinvesterades sektionens intäkter från 
olika samarbetsuppdrag samt Snömässan i 
verksamheten och resorna.

Händer 2016
Då trycket på sektionens resor varit högt har vi 
inför år 2016 valt att utöka antalet platser till 
två av sektionens resor. Vi kommer att kunna 
erbjuda totalt 650 platser till 2016 års resor. Då 
ledarrotation är en naturlig del av sektionens 
verksamhet kommer vi att fortsätta med att 
utveckla sektionens goda gemenskap och kli-
mat för att snabbt inkludera nya ledare. Detta 
samtidigt som vi kommer att dokumentera 
verksamhetens arbete och ha ett levande kun-
skapsutbyte inom sektionen men även med 
andra delar av IKSU. 

Vi kommer även att arbeta vidare med inte-
greringen av organisationens kärnvärden i vår 
verksamhet för att förtydliga hur vi kan bidra 
för att tillsammans leverera dessa värden till 
IKSU:s medlemmar.

IKSU:s sektionsverksamhet bedrivs av många ideellt engagerade medlemmar. 
Sektionernas uppgift är att skapa verksamhet för föreningens medlemmar som vill 
engagera sig extra inom ett specifikt område. Som ansluten till en sektion kan man 
träffa likasinnade för att träna och tävla i en specifik idrottsgren. Som sektionsaktiv 
representerar man alltid föreningen IKSU. 

Träning och tävling inom 
sektionsverksamheten

IKSU brännboll
Sektionsordförande: Jukka Linna

IKSU brännboll har sedan 2007 utvecklat sporten 
brännboll i Umeå genom bland annat domarutbild-
ningar och regelutveckling. Sektionen arrangerar 
även brännbollscuper och en brännbollsserie.

Organisation
IKSU brännboll:s sektionsmedlemmar bestod under 
2015 av åtta personer där samtliga även var styrel-
semedlemmar. Jukka Linna (sektionsordförande), 
Peter Holmström (Vice sektionsordförande), Joel 
Grundelius (Kassör), Simon Brändström (IT-ansva-
rig), Malin Forsberg (Ledamot), Mikael Samuelsson 
(Ledamot), Per Tobiasson (Ledamot), Jonas Tobias-
son (Ledamot).

Vad hände under 2015?
Under året arrangerade vi tre stycken turneringar 
och ett seriespel. Förcupen var det största arrang-
emanget med 18 deltagande lag. IKSUbrännboll 
som sektion deltog under 2015 inte i några tävlingar. 
Årets stora nyhet var inköp av en linjedragare där alla 
IKSU brännboll:s arrangerade tävlingar numera spe-
las på en spelplan med målade linjer. Det planerade 
skoldistriktsmästerskapet lades på is och all kraft 
lades istället på ett välorganiserat seriespel med 
arvoderade domare.

Ekonomi
IKSU brännboll:s omsättning under 2015 låg på ca:  
8 000 kr.

Händer 2016
Vi kommer att arrangera seriespel i april och maj. De 
cuper som sektionen arrangerar kommer även under 
nästa år att vara Förcupen, Masters och Finalcupen 
som kommer att spelas under maj, juli och augusti. 
Seedningen till Brännbollsyran kommer i vanlig ord-
ning att redovisas under Förcupen i samarbete med 
Umeå Brännboll AB.

Sektionsaktiva 2014 2015

 Alpin 19 16

Basket 27 33

 Beach  160 170

 Brännboll  10 8

Fitness 25 25

 Frilufts 30 30

 Innebandy 75 75

 Kampsport  140 170

 Kendo 30 41

Klättring 16 25

 Längdskidor 81 66

Löpning 15 34

 Multisport 30 7

Rugby NA 20

Simning 50 180

 Squash 45 50

 Volleyboll 35 35

 Totalt 788 985

16 17
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IKSU frilufts
Sektionsordförande: Stina Åhman

IKSU frilufts erbjuder alla, nybörjare som er-
farna, ett brett utbud av friluftsaktiviteter. Vi 
strävar efter att ge alla möjlighet att uppleva 
den svenska naturen, men också efter att ge 
våra deltagare möjlighet att utöka sina kun-
skap. 

Vi driver även uthyrningsbutiken Sarek på 
IKSU sport där alla har möjlighet att hyra utrust-
ning för att möjliggöra eller underlättaen tur. 
Butiken är öppen även för dig som inte är med-
lem. Här finns allt ifrån längd- och turskidor, tält 
och sovsäckar till isyxor och stegjärn.

Organisation
I dagsläget är vi ca 30 aktiva guider varav åtta 
gick vår interna vidareutbildning under våren 
2015. Inom sektionen finns fyra undergrupper; 
trim, PR, material och ledarrekrytering. Trim 
ansvarar för den interna vidareutbildningen 
inom sektionen och för att stärka sammanhåll-
ningen. PR ansvarar för marknadsföring av våra 
turer samt intern och extern kommunikation. 
Material har ansvar för vård och inköp avsektio-
nens gemensamma utrustning samt driften av 
vår uthyrningsbutik Sarek. Ledarrekryterings-
gruppen ansvarar för intag och utbildning avde 
nya sektionsledarna som antas varje år.

Sektionsstyrelsen
I IKSU frilufts sektionsstyrelse sitter en 
ansvarig från vardera undergrupp samt ensek-
tionsordförande, en kassör och en sekreterare. 
Sektionsstyrelsen består idag av sektionsord-
förande Stina Åhman, kassör Anneli Lövsund, 

sekreterare Lina Renberg, PR ansvarig Ellen 
Lundkvist, ansvarig för ledarrekryteringsgrup-
pen Magnus Jansson, materialansvarig Stefan 
Eriksson och TRIMansvarig August Alvetegen 
Lundgren.

Vad hände under 2015?
Under 2015 anordnade och genomförde vi 21 
stycken friluftsturer. I utbudet fanns bland 
annat Isklättring i Wästerbotten, en vinterex-
pedition till Sylarna, nattpaddling längs med 
Sävarån och mountainbike i Hemavan.  För IKSU 
frilufts ledare har 2015 inneburit internutbild-
ning i orientering, en sensommar tur till Finland 
med bastu och paddling i den finska skärgården 
och en träningshelg på längdskidor i Saxnäs.

Ekonomi
IKSU frilufts omsättning 2015 var ca: 422 500 kr.

Händer 2016
Nytt för 2016 är att vi kommer att skänka en del 
av våra intäkter till ett projekt som jobbar mot 
hållbar utveckling. Vilken summan samt vilket 
projektet blir kommer att röstas fram av sektio-
nen inför varje nytt år. 2016 kommer 1 % av våra 
intäkter att gå till Felles Fjällräv, ett projekt 
som pågår för att öka fjällrävsstammen i Sveri-
ge och Norge. 

För våra ledare planerar vi att anordna 
vidareutbildningar i lavinkunskap, sjukvård 
med fokus på sjukvård i fält samt en kursdag i 
intervjuteknik.

IKSU kampsport
Sektionsordförande: Maria Nordberg

IKSU kampsport bedriver tränings- och 
tävlingsverksamhet inom sport ju-jutsu, Brasi-
liansk Jiu-jitsu, judo och submission wrestling 
för barn, ungdomar och vuxna. 

Sektionsstyrelsen
Sektionsstyrelsen består av: Maria Nordberg, 
Karl Dahlgren, Kent Ljungberg, Elisabeth Wi-
genstam, Elin Lewin, Bastian Sandin. 

Vi har i nuläget 170 sektionsmedlemmar, va-
rav 80 är barn och ungdomar. Idag är 30 personer 
engagerade ideellt för att driva sektionen, som 
instruktörer, med andra ledaruppdrag eller i 
sektionsstyrelsen.

Vad hände under 2015?
År 2015 bjöd på många härliga kampsportstim-
mar och inte mindre än 600 instruktörsledda 
träningspass. Nyheter på träningsfronten var 
att vår kampsportslek för 5-6-åringar, ledd av 
Albin Eriksson och Pia Ahokas, omformades till 
så kallade “stor-och-liten-pass” där föräldrar 
och barn tränar och leker tillsammans. 

För första gången på flera år stod vi som värd 
för en tävling, när vi arrangerade en deltävling 
i Norrländska jujutsuligan. Det var ett mycket 
uppskattat arrangemang som samlade täv-
lingssugna ungdomar och vuxna. Under året 
arrangerade vi även nio träningsläger med in-
bjudna instruktörer. Av dessa ingick sju läger i 
projektet Umeå Fight Camp, och de möjliggjor-
des tack vare Idrottslyftet från Svenska Budo 
och Kampsportsförbundet och Sveriges Akade-
miska Idrottsförbund. Umeå Fight Camp är en 
viktig del av vår ordinarie verksamhet, som ger 
en extra krydda i träningsvardagen. 

På tävlingssidan blev det återigen ett starkt 
år för sektionen. Karl Dahlgren ärades med ut-
märkelsen årets idrottsutövare i Umeå kommun 
för sina idrottsprestationer 2014. Under SM i 
Jujutsu tog IKSU guld i -62 kg samt brons i -69 kg 
genom Karl Dahlgren samt silver i -77 kg genom 
Arvid Alm och brons i -55 kg genom Lily Li. Ma-
tilda Frycklund tog under året silver på SM i BJJ 
i -58 kg, samt brons på SM i Submission wrest-
ling i -60 kg. På Nordic JJ Cup, tog vi även hem 
priset för bästa klubb!

Ekonomi
Den totala omsättningen för 2015 var ca:  
400 000 kr

Händer 2016
Under 2016 blir det en fortsatt satsning på 
Umeå Fight Camp. Sektionen kommer att ha 
två arvoderade ledare; Karl Dahlgren kommer 
att arbeta vidare som verksamhetsansvarig 
och Anton Åberg kommer att jobba med diverse 
mediaprojekt. 

Vi i sektionsstyrelsen kommer att ta fram 
uppgiftsbeskrivningar för sektionens ledarupp-
drag samt en utbildningsplan för ledarna. 

Vi kommer även att utreda hur verksamheten 
bör utvecklas på längre sikt, för att kunna möta 
den höga efterfrågan, samtidigt som vi säker-
ställer hög kvalitet. 

IKSU fitness
Sektionsordförande: Tobias Fahlén

IKSU fitness bedriver tränings- och tävlings-
verksamhet inom fitness. Sektionen vill 
skapa förutsättningar för en hälsosam träning 
och livsstil där de sektionsaktiva medlem-
marna ska kännaglädje, gemenskap och 
uppmuntran i att utvecklas och tävla inom fit-
ness.

Organisation
IKSU fitness har idag 25 sektionsaktiva med-
lemmar. Styrelsen består av: Tobias Fahlén, 
(Sektionsordförande) Viktor Lundquist,             
(Sekreterare/Vice sektionsordförande) Erik 
Ögren (Kassör) Erik Lundegård (Ledamot) 
Amanda Almroth (Ledamot).

Vad hände under 2015?
Sektionen anordnade under året två tävlingar. I 
maj en tävling i Fitness Five där 13 atleter kom 
till start. I november genomfördes årets upp-
laga av den återkommande tävlingen Athletic 
Umeå där hela 27 stycken tävlande ställde upp, 
vilket var rekord i antalet tävlande.  

I mars anordnade två av sektionens medlem-
mar en workshop i Fitness Five. Detta event var 
öppet att boka för samtliga IKSU:s medlemmar 
och blev fullbokat direkt.  

Vid eventet Swedish Beach Tour hade sektio-
nen utrustning och medlemmar på plats som 
marknadsförde sektionen genom att anordna 
tävlingar i olika styrkemoment.  

I Fitness Five hade sektionen fyra medlemmar 

som deltog i ett av sverigekvalen som ägde rum 
i Umeå. Tre av dessa kvalificerade sig för den 
nationella finalen i Halmstad. Bästa placeringar 
för sektionen blev ett silver i damklassen. 

Vid EM i Fitness Five hade sektionen en del-
tagare på damsidan och det räckte så långt som 
till EM-guld.  I athletic fitness har den främsta 
prestationen av sektionens medlemmar inne-
burit ett SM-silver.  

Vid SM i dips hade sektionen en representant 
där slutade med ett SM-guld. 

Ekonomi
Under 2015 omsatte sektionen ungefär  
75 000 kr.

Händer 2016
Sektionen har som ambition att under 2016: 
• Genomföra två egna tävlingar. Fitnessfive i 

april och Athletic Umeå i oktober/november. 
• Få fler deltagare i tävlingarna, framförallt 

tjejer. 
• Utveckla sektionens medlemmar i deras 

träning. 
• Öka sammanhållningen inom sektionen. 
• Erbjuda IKSU:s medlemmar aktiviteter/

kunskaper i form av till exempel workshops.

IKSU innebandy
Klubbchef: Joakim Sjöström 

Sektionen bedriver elitverksamhet för da-
mer i innebandy. Sektionen har två senior lag 
genom IKSU innebandy elit som spelar i Svenska 
Superligan och IKSU ungdom som spelar i Division 1 
Norra. 2015 tillkom två flicklag som spelar i Väster-
bottens ungdomsserier. Sektionen bedriver aktiv 
spelarutveckling i IKSU ungdom och har nära kontakt 
med Västerbottens breddföreningar. IKSU Inneban-
dy:s hemmaarena är Helsingfors på IKSU sport. 

Organisation
Sektionen har ca: 75 aktiva sektionsmedlemmar 
samt ett 20-tal stödmedlemmar. IKSU innebandy 
hade 5 stycken protokollförda sektionsstyrelsemö-
ten samt två medlemsmöten under verksamhetsåret. 

Vad hände under 2015?
IKSU elit slutade 6:a i grundserien, men föll i semifinal 
mot Rönnby med 1-3 i matcher. IKSU ungdom slutade 
7:a div 1 Norra och säkrade nytt kontrakt.

Iza Rydfjäll, Sofie Andersson, Cornelia Fjellstedt, 
Katarina Bjuhr, Emelie Wibron och Josefina Eiremo 

representerade Sverige som vann VM guld i Finland. 
Nämnda spelare samt Cassandra Edberg represen-
terade Sverige i European Floorball tournamnet (EFT) 
i Wil i Schweiz. IKSU:s Nina Bärtschi representerade 
Schweiz i både VM och EFT. 

Alice Granstedt representerade Sverige i U-19 
landslaget i samband med Finnkampen i Malmö. 

IKSU:s spelare Agnes Holmgren, Alice Granstedt, 
Jessica Lidberg, Malin Hörnberg, Maria Häggström, 
Lovisa Nylen, Liv Falk, Myra Aggestål samt ledare An-
deras Harnesk, Jocke Sjöström, Anna Unneby och Isa 
Jonsson representerade Västerbotten som vann guld 
i distriktslags SM F17 i Linköping. 

Signe Forsén och ledare Malin von Pawel och Jo-
hanna von Pawel representerade Västerbotten vid 
SDF-SM F15 i Umeå. 

Övrigt
Sektionen IKSU innebandy deltog i en kurs i fören-
ingsutveckling i SIBF:s regi på Rhodos och arrangera-
de under höstlovet IKSU:s sportscamp för ungdomar 
9-12 år i samarbete med Change the game. 

IKSU innebandy stod även som arrangör för 
kvalspelet för DJ18, där ett samarbetslag mellan 
IKSU ungdom och Sävar IBF kvalificerade sig för regi-
onsslutspelet i Mora.

Ekonomi
Innebandysektionen omsatte under 2015 ca: 2,5 mil-
joner kr.

Händer 2016
Vi kommer fortsätta att utveckla vår organisation och 
fortsätter arbetet med att skapa en stabil grund för 
sektionen. 

Vi ska flytta fram positionen ytterligare när det 
gäller att utveckla sporten Innebandy och att kunna 
utvecklas sportsligt och organisatoriskt till en ledan-
de elitförening. 

IKSU ungdoms spelare ska få kompetens och fär-
dighet för att på allvar kunna utmana om en plats i 
IKSU elits trupp.
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IKSU längdskidor
Sektionsordförande: Linnea Nyström

Vår kärnverksamhet består i att lära ut teknik 
på längdskidor för alla som vill. Vi har som mål 
att både nybörjare och elit ska kunna delta. 
Sektionen bedriver gemensamma träningar en 
gång i veckan under höst och vinter där alla våra 
sektionsmedlemmar är välkomna. Under hös-
ten bedrivs även barmarksträning i varierande 
former. När vintern kommer fokuserar vi mycket 
på skidteknik.

Organisation
Vi hade under året 66 sektionsaktiva medlem-
mar. 2015 så förändrades styrelsen en del. 
Linnea Nyström tog över som sektionsordfö-
rande, David Thorell tog över som kassör, Linda 
Kitti som sekreterare och Niklas Gröning som 
styrelseledamot. Kvar var Ulf Häggblad som 
medlemsansvarig. På tränarsidan så kom det 
till några nya namn såsom: Emma Sjölander, 
Hilda Lagerlöf, Emma Wennebjörk, Joakim Er-
iksson och Gustav Nystedt. 

Vad hände under 2015?
Under 2015 genomförde sektionen bl.a: tisdags-
träningar varje tisdag under hösten och vintern. 
De första månaderna fokuserades träningen på 
klassisk åkning för att fram emot vårvintern mer 
övergå till den fria stilen för att täcka in båda 
disciplinerna.

En medlemskväll och gemensam middag 
anordnades för våra sektionsaktiva. I början av 
2015 så arrangerade sektionen en avancerad 
vallakurs som blev väldigt lyckad.  

I oktober genomförde vi även detta år ett 
hemmaläger. Det innehöll allt ifrån stavgång till 
orientering, rullskidteknik och styrketräning, 
hinderbana och myrintervaller under totalt fem 
träningstillfällen under en och samma helg. 

Nytt för i år var också att vi lyckades få till en 
inspirationsföreläsning med Björn Rydvall som 
blev mycket uppskattad. 

Årets höjdpunkt, träningslägret i Saxnäs 

genomfördes även i år. Helgen blev återigen 
en riktig lyckad tillställning med mycket 
skidåkning.

Ekonomi
Sektionen omsatte under 2015 ca: 70 000 kr.

Händer 2016
Inför 2016 kommer vi att fortsätta med våra 
tisdagsträningar och förhoppningsvis förmed-
la den glädje vi tränare känner för sporten. Vi 
hoppas kunna behålla samma intresse kring 
dessa och även öka antalet medlemmar. Att nå 
ett antal på 100 st skulle vara ett drömmål den-
na säsong. 

Utöver det planeras även träningsläger under 
övergångsperioden höst/vinter någonstans i 
fjällen där snötillgången är säkrare än Umeå. 

Vi planerar även att genomföra en gemensam 
resa till Hemavan för Kungsledenrännet då 
många aktiva varit intresserade av att tävla.  

Under året kommer vi förhoppnings också 
kunna erbjuda ett par intressanta föreläsningar 
för våra sektionsaktiva.

IKSU löpning
Sektionsordförande: Amanda Fjällberg

IKSU löpning är en sektion inom föreningen IKSU 
för alla som tycker om att springa. Vi inriktar oss 
till allt från glada motionärer till de som vill till-
höra Västerbottenseliten. Vårt mål är att sprida 
löparglädje.

Organisation
Under året var vi 34 st sektionsmedlem-
mar och vår sektionsstyrelse bestod av:    
Anthony Lubwama (Verksamhetsansvarig 
och Kontaktperson), Amanda Fjällberg  
(Ordförande), Anthony Lubwama (Ledare och 
Instruktör).

Vad hände under 2015?
Under stora delar av året genomförde sek-
tionen sitt lördagspass, där många nya 
sektionsmedlemmar deltog. Lördagspasset 
var också en mycket uppskattad del av IKSU:s 
satsning Löpfokus. 

IKSU löpning var 2015 med som ar-
rangör i loppet Nydalarundan. Anthony 
representerade IKSU löpning på sektionskonfe-
rensen i Örnsköldsvik 2015. 

Detta år tog vi inte ut någon sektions- 
medlemsavgift. 

Vi fick in några nya sektionsmedlemmar men 
att få dom att engagera sig i styrelsearbetet var 
svårare.  

Kommunikation till sektionsmedlemmarna 
blev bättre under året genom det månadsbrev vi 
började skicka ut. De medlemmar som vi har nu 
till 2016 känns både engagerade och känslan är 
att vi har en bra grund att för att sektionen ska 
växa.

Ekonomi 
Eftersom vi i år inte tog ut någon sektionsmed-
lemsavgift 2015, så blev vår omsättning endast 
ett par hundra kronor. 

Händer 2016
• Vår ambition är att minst 15 st sektions- 

medlemmar ska betala sektionsmedlems- 
avgiften för 2016 (250 kr).

• Vi fortsätter vår satsning på att kontinuerligt 
kommunicera våra aktiviteter via IKSU:s 
sociala kanaler.

• Sektionen ska försöka dra ihop ett 
sektionsårsmöte innan sommaren och då 
även försöka få till en ny sektionsstyrelse. 

• I samarbete med IKSU ska vårt långpass vara 
en del av ”Löpfokus” även i år.

• IKSU Löpning kommer även att vara 
medarrangör i loppet Nydalarundan 2016.

• 5 st löpare från sektionen planerar att 
springa Stockholm Marathon 2016 och 2 st 
Odense Marathon.

IKSU kendo
Sektionsordförande: Erik Samuelsson

Vi tränar kampsporten kendo – japansk fäkt-
ning. Inom sektionen satsar vi på bredd och elit, 
för att både ha skoj, må bra och bli duktiga. I 
IKSU kendo finns en stark tävlingstradition, och 
i tävlingssammanhang har vi historiskt samlat 
på oss ett flertal SM-medaljer i olika valörer 
samt utmärkelser vid både EM och VM i kendo. 
Vi siktar självklart på fler medaljer.

Sektionsstyrelsen och organisation
Under 2015 hade vi 41 sektionsmedlemmar, och 
vår sektionsstyrelse bestod av:  Erik Samu-
elsson (sektionsordförande), Jonas Karlberg 
(kassör), Carl Papworth (sekreterare), Mathias 
Johansson (ledamot), Maja Vågberg (ledamot), 
Andreas Brännström (suppleant), Evelina 
Broman (suppleant) och Mattias Brännström 
(suppleant).

Våra ledare och instruktörer under året var: 
Erik Samuelsson-4 dan, Carl Papworth-3 dan, 
Evelina Broman-2 dan, Jonas Karlberg-1 dan 
och Erik Elinge-3 kyu

Tävlingar/sportsliga prestationer
IKSU kendo vann lagmedalj (brons) på SM för 
första gången på 9 år, samt lagbrons på Stock-
holm Kendo Open för första gången någonsin. 
Maja Vågberg vann brons på Etsuko Cup i Mal-
mö. IKSU kendo vann också medaljer i samtliga 
klasser på de Norrländska Mästerskapen.

IKSU kendos tävlande blev tilldelade heders-
fulla utmärkelser för bästa fighting spirit på 
samtliga tävlingar som sektionen deltog vid.

Landslagsuppdrag
Maja Vågberg representerade Sveriges lands-
lag på 6 nations i Wroclaw, Polen. Maja blev även 
uttagen till svenska VM-truppen och deltog på 
VM i Tokyo. Erik Samuelsson blev ny medlem i 
svenska herrlandslaget under året. 

Träningar
IKSU kendo hade fyra olika träningsgrupper un-
der 2015. En nybörjargrupp, en fortsättargrupp, 
en svartbältesgrupp och en juniorgrupp. Vi har 
bedrivit ordinarie träning under vår- och höst-
termin, samt organiserat extra sommarträning 
för sektionens medlemmar under sommarup-
pehållet.

Arrangemang
• IKSU kendo stod som värd för de Norrländska 

Mästerskapen 24-26 maj på IKSU sport. 
• IKSU kendo deltog med montrar på 

Tjejfestivalen och Nolia-mässan i Umeå samt 
visat upp oss i samband med utställningen 
European Eyes on Japan på Gammlia-muséet. 

• IKSU kendo ordnade prova-på-aktivitet under 
Umeå Kommuns friluftsdag Sportscamp 
för årskurs 6 samt arrangerade prova-på-
aktivitet för tjejer på Athena fritidsgård. 

• IKSU kendo utbildade två nya instruktörer hos 
SISU idrottsutbildarna. 

• Kyugraderingar arrangerades under vår- och 
höstterminen.

Övrigt
IKSU kendo var en av initiativtagarna till en fö-
reläsning om mental träning som hölls av Maja 
Bergkvist på IKSU sport.

Ekonomi
Ungefärlig omsättning: 65 000 kr.

Händer 2016
Vi strävar efter att fortsatt vara representerade 
på samtliga nationella tävlingar och träningslä-
ger, och uppmuntrar våra sektionsmedlemmar 
till internationellt tävlingsdeltagande och utby-
te.

IKSU klättring
Sektionsordförande: Anton Mikko

IKSU klättring ansvarar för klätteraktiviteter 
och underhåll av klätterväggen och dess leder 
på IKSU sport. Under 2015 låg fokus på att höja 
kvalitén på de kurser och aktiviteter sektionen 
erbjuder samt att driva arbetet med en ny klät-
tervägg framåt.

Organisation
IKSU klättring har två viktiga arbetsgrupper 
för det kontinuerliga arbetet: väggruppen 
som ansvarar för underhåll av väggen 
och instruktörsgruppen som ansvarar för kurs-
verksamheten.  

Vid IKSU klättrings sektionsårsmöte valdes 
Anton Mikko (sektionsordförande), Oscar 
Sundén (sektionskassör), Tobias Eriksson 
(kursansvarig), Åsa Hallberg (väggruppsansva-
rig), Henrik Norin (marknadsansvarig), Viktor 
Svartling (accessansvarig), Frida Jacobsson 
(medlemsansvarig) samt fyra ledamöter.  

Sektionen hade under 2015 ca: 25 sektions-
medlemmar. 

Vad hände under 2015?
Ett mål med verksamhetsåret 2015 var att höja 
kvalitén på de aktiviteter vi erbjuder, främst 
kurserna. Ett annat mål var att bredda verk-
samheten för att få nya klättrare att fortsätta 
klättra efter genomförd kurs, ett arbete som 
fortsätter under 2016.

Kurser för grönt kort genomfördes av in-
struktörsgruppen vilket gjorde 331 personer 
behöriga att säkra vid topprepsklättring. 
Upplägget för kurserna finslipades för att 
hålla högre kvalitet. De instruktörer som vi-
sade intresse fick gå relevant utbildning och 
vi genomförde även internutbildning för att ta 
vara på kunskapen i organisationen.  Sektionen 

ordnade tre klätterresor till Sundsvall, två 
för utomhusklättring och en till Sundsvalls 
klätterklubbs bouldertävling. Tidigare år har vi 
arrangerat kurser under vår och höstterminen, 
under 2015 arrangerade vi även kurser under 
sommaren.

Tävlingar
En del mindre tävlingar med olika teman 
arrangerades för IKSU:s medlemmar. Novem-
berdraget som brukar vara vår största tävling 
och arrangeras i november blev detta år fram-
flyttad till februari (2016) eftersom vi då skulle 
ha en ny vägg i entrégatan att nyttja för tävling-
en.

Övrigt
2015 blev sektionen ansluten till Svenska 
klätterförbundet och kan nu erbjuda ett sek-
tionsmedlemskap som bland annat innefattar 
försäkring och tidningen Bergsport fyra gånger 
per år.

Ekonomi
2015 omsatte sektionen ca: 229 000 kr.

Händer 2016
Kurser för grönt kort ska fortsätta genomföras 
enligt planering. 

Nya instruktörer ska rekryteras och erbju-
das relevant utbildning. Verksamheten med 
prova-på-klättring ska återupptas i mån av 
resurser. Möjlighet att erbjuda teknikkurser ska 
undersökas. Ambitionen finns att seminarier el-
ler föreläsningar inom träningslära för klättrare 
ska anordnas för IKSU:s medlemmar. 

Två större tävlingar planeras och resor till täv-
lingar i närområdet.

IKSU multisport
Sektionsordförande: Martin Feuk

IKSU multisport är en sektion inom den ideella 
idrottsföreningen IKSU. Multisport är en ung 
sport som lockar fler och fler utövare över hela 
världen. Här i Sverige ökar antalet tävlingar var-
je år och sporten lockar allt fler deltagare. 

I Umeå bildades år 2002 multisportföreningen 
Umeå Multisport som i praktiken har arrangerat 
tävlingar sedan år 2000. År 2004 flyttades verk-
samheten in i sektionen IKSU multisport.

Organisation
I slutet av 2015 fick vi fart på sektionsverk-
samheten igen efter en tid med lite ljummet 
engagemang och få aktiviteter. Det är därför 
lite oklart hur många medlemmar vi hade under 
2015. Sektionsstyrelsen bestod under slutet 
av året av 7 ledamöter där Martin Feuk var sek-
tionsordförande och Kajsa Werner kassör. 
Under 2015 hade vi också 3 ledare igång.
 
Vad hände under 2015?
Ett antal personer tävlade för IKSU multisport 
i Haglöfs Åre extreme challange med ett antal 
personbästa som resultat. 

Det arrangerades ett antal träningstillfällen i 
bland annat paddling som kommunicerades via 
mejllistan som hållits igång kontinuerligt under 
de senaste åren. 

I september var sektionen med och arrang-
erade Norrlandsknäcket. Det anordnades en 
träningsresa till Gran Canaria där alla på mejl-
listan var inbjudna att delta.

Ekonomi
Eftersom sektionen under stora delar av 2015 
var tämligen inaktiv, så var omsättningen också 
därefter och stannade på ca: 3 000 kr.

Händer 2016
2016 är året då vi ska bygga vidare på det driv 
som byggdes upp under slutet av2015. Vår verk-
samhet ska bli mer organiserad och synas ännu 
mer. Vi siktar på att kunna hålla kontinuerliga 
träningar varje vecka, ledda av våra duktiga led-
are. 

Sektionen planerar att arrangera tre tävlingar 
där den första (Vinterknäcket) genomförs 13 
februari och de två andra genomförs preliminärt 
den 19 maj respektive någonav dagarna helgen 
vecka 35.

Det planeras även för en gemensam resa till 
tävlingen Haglöfs Åre extreme challenge samt 
att ett lag från sektionen redan är anmälda till 
tävlingen Norcha i Portugal under andra halvan 
av september. Utöver detta genomförs ett antal 
träningshelger på hemmaplan och några olika 
inspirationsföreläsningar/workshops. 

Vi siktar på minst 30 betalande sektionsmed-
lemmar 2016. Förhoppningsvis ett mål som vi 
enkelt kan uppnå och även överträffa.
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IKSU volleyboll
Sektionsordförande: Karin Loite

IKSU volleyboll är en sektion inom föreningen 
IKSU och medlem i Svenska Volleybollförbun-
det.

Vår ambition är att kunna erbjuda våra sek-
tionsmedlemmar träning på hög nivå samt 
fortbildning inom sporten. Idag har vi ett damlag 
och ett ungdomslag. Vi tränar 2-4 gånger/vecka 
och spelar ett stort antal matcher på olika nivå-
er. Alla våra spelare är licensierade i volleyboll, 
många även inom beachvolleyboll. 

Organisation
Under 2015 hade vi ca: 35 sektionsaktiva 
och styrelsen bestod under året av Karin 
Loite (ordförande) och Maria Holmlund (ekono-
miansvarig). Ledare och instruktörer under året 
har varit Lars-Göran Granberg, Lennart Jons-
son och Sofia Åhman.

Vad hände under 2015?
Vi tränade 2-4 gånger/vecka under säsongen 
(september-maj). Vi arrangerade våra två årliga 
cuper – Paltcupen i september samt Luciacu-
pen i november – men även en kidsvolleycup för 
de yngsta i länet.

Tävlingar/sportsliga prestationer
Under 2015 spelade vi i Division 2 Norr, Division 
3 Nordsvenska, Sverigeserien, SM-tävlingar 
och i lokala cuper. 

Fyra av våra spelare blev uttagna till 
Nordsvenska distriktslaget (2 flickor/2 poj-
kar), tre var med och representerade Sverige 
i Barents Games i Oulu och två flickor blev ut-
tagna till det svenska landslaget som deltog i 
Nevza U17 i Kettering, England.
• 2 silvermedalj i Distriktslaget, flickor 

och pojkar respektive Guld i division 2 
Nordsvenska 

• Brons i U15 SM (pojkar) 

• 7:e plats i U17 SM, öppna klassen (flickor) 
• 7:e plats U19 SM Bronsmedalj i Barents 

Games i Oulu 
• Ett guld i Paltcupen (division 3) samt ett i 

Luciacupen (ungdom) 
• Brons i Nevza U17 

Övrigt
Vi fortsatte med att hålla tränarledda drop-in 
pass och i samarbete med Buddy Programmet 
vid Umeå universitet höll vi träningar för utby-
tesstudenter under höstterminen. Tillsammans 
med andra klubbar från länet gjorde vi även 
en integrationssatsning och bjöd in ett gäng 
volleybollintresserade ungdomar från ett 
transitboende i Holmsund till ett träningspass i 
december. 

Ekonomi
Omsättningen var ca: 200 000 kr.

Händer 2016
Under våren är vårt sportsliga mål att vinna 
Division 2 Norr. Efter en riktigt stark höst leder 
vi serien med 9 poäng före laget på andra plats. 
Det ser onekligen lovande ut att kunna avancera 
vidare till Division 1 under hösten. 

Vi kommer att delta i U18 och U20 SM, och 
siktet är inställt att kunna komma bland de 
6 främsta i det senare för att kunna delta i 
Ungdomens Grand Prix nästa år. 

Vi kommer även fortsätta arbetet med att 
försöka få ihop ett herrlag vilket vi i dagsläget 
inte har.

IKSU squash
Sektionssordförande: Niclas Eriksson

Squashsektionen bedriver verksamhet för alla 
som är intresserade av att träna och spela squ-
ash, både på motionsnivå och tävlingsnivå. 

Organisation/sektionsstyrelse
Den verksamma sektionsstyrelsen under året 
bestod av Niclas Eriksson (sektionsordföran-
de), Mikael Rehn (sektionskassör), Owe Jonsson 
(lagledare och tävlingsansvarig), Oscar Björnfot 
(ansvarig för stegen) och Felix Reichard (trä-
ningsansvarig). Sektionen hade under 2015 ca: 
50 sektionsaktiva medlemmar.

Vad hände under 2015?
Stegen är sektionens ständigt pågående mo-
tions och tävlingsturnering. Under 2015 var ca: 
45 spelare aktiva i stegenspelet. Stegen spela-
des i en vår- och en höstomgång. De tolv spelare 
som kvalificerat sig till de tre högsta poolerna i 
stegen var automatiskt uttagna till lagträning-
arna. Registreringen av spelade stegenmatcher 
och resultattabeller flyttades under hösten 
över till en websida för att göra resultaten mer 
tillgängliga.

Alla söndagar under våren och hösten bedrev 
sektionen instruktörsledd squashträning. 
Söndagssquashen är öppen för alla IKSU:s med-
lemmar som en bokningsbar medlemsaktivitet. 
Söndagssquashen tillsammans med stegen 
är sektionens rekryteringsbas för nya duktiga 
spelare och aktiva medlemmar. 

På lagträningarna tisdag och torsdag kvällar 
genomfördes under året  mer genomtänkta 
träningar med övningar, vilket gett bra resul-
tat. Nivån på spelarna i laget är jämn och hög 
och många fick under året chans att spela 
seriematcher för IKSU squash i det nationella 
seriesystemet. Under 2015 spelade IKSU squ-
ash i division 3 och slutade på en 3:e plats.

Under hösten och våren anordnades även en 
motionstävling på en vardagskväll där syftet 
var att få så många deltagare som möjligt. 
Satsningen blev lyckad och 20-talet spelare 
tävlade båda gångerna. 

Ekonomi
Sektionen omsatte under 2015 ca: 50 000 kr.

Händer 2016 
Under 2016 kommer sektionen att sikta på att 
få fler personer att delta i stegen och engagera 
sig i sektionens verksamhet. Målsättningen 
för serielaget är att under 2016/2017 gå upp till 
division 2.

IKSU simning 
Sektionsordförande: Örjan Olsson 

IKSU simning bedriver simskola i Holmsund och sim-
träning med syfte att tävla.

Organisation
Under 2015 bestod sektionen av 180st sektionsmed-
lemmar som mest. 

Sektionsstyrelsen 2015-2017 ser ut så här: Sek-
tionsordförande: Örjan Olsson, Sekreterare: Hanna 
Landström, Kassör: Jan Lundberg , Ledamot: Jenny 
Johansson, Ledamot: Annelie Karlsson.

Ledare och instruktörer: Örjan Olsson, Jan Lund-
berg, Towa Swärd, Neila Gaied, Emma Johansson, 
Tina Nyberg, Jenny Johansson, Sara Nilsson.

Vad hände under 2015?
På IKSU sport hade vi 6 olika träningsgrupper igång 
under 2015, där den grupp som kommit längst 
har tränat 4 pass i veckan i bassängen och tränat 
styrketräning på gymmet. I Holmsund var också 6 
träningsgrupper i farten, samt att sektionen också 
bedrivit simskola på söndagar i Holmsund med unge-
fär 100 barn.

Sektionen höll i ett antal crawl kurser under året, 
samt att vi  hjälpt till att arrangera en stor triathlon 
tävling i centrala Umeå. Vi  hjälpte också till att ar-
rangera Umeälvssimmet.  
Tävlingar
Sektionen deltog under året i en rad tävlingar såsom 
tex:
• Norrländska mästerskapen (bästa placering en 8:e 

plats i lagkapp). 
• Masters SM Eriksdalsbadet.  

• Sumsim region, vilket var uttagning till ungdoms 
SM. 

• JDM och DM i Skellefteå. Det var första gången som 
tävlingen arrangerades sedan sammanslagningen 
av distrikten Västerbotten och Norrbotten.  

• Vi åkte även på sju mindre tävlingar under året. 
• Under året blev det många nya personliga rekord 

och medaljer tagna av våra duktiga simmare.

Sportsliga prestationer
• 11 juni placerade sig Lauri Salonen på 11:e plats på 

Vansbrosimmet. En placering bättre än i fjol. Han 
vann även Umeälvssimmet i 2015. 

• Under JDM 0-20 år och DM 0-99 år vann IKSU 
simning JDM guld och DM silver 50m bröst genom 
Emmy Sandberg, JDM guld och DM silver 100m 
bröst genom Emmy Sandberg och DM guld på 50m 
bröst genom Örjan Olsson. 

• Under Masters SM tog IKSU genom sektionen 
följande pallplatser: Brons 1500m frisim Fredrik 
Hellberg, Silver 50m frisim Hedvig Lestander, Silver 
100m frisim Hedvig Lestander.

Övrigt
Under sommaren 2015 lade Sandviks IK ned simsek-
tionen. Vi fick då förfrågan om att ta över den vilket vi 
gjorde. Det innebar att vi gick från ca 40 medlemmar 
till 180 medlemmar. Vi tog över träningsgrupper och 
simskolan ute i Holmsund. Som det ser ut så växer 
simskolan ännu mer nu när den startar i februari. 

Vi har även haft en världsstjärna simmandes hos 
oss under delar av höstterminen. Förhoppningsvis 
kommer han tillbaka under våren.

Ekonomi:
Ungefärlig omsättning blev: 300 000 kr.

Händer 2016
Vi fortsätter att driva verksamheten som 2015 med 
huvudfokus på träningar och tävlingar.

IKSU rugby
Sektionsordförande: Sabina Mattsson 

Sektionen bedriver tränings- och viss tävlingsverk-
samhet i rugby.

Organisation
Sektionen hade under verksamhetsåret 2015 ca: 20 
medlemmar. 

Tränare för dam- och herrlaget, som tränar gemen-
samt, var under verksamhetsårets första hälft Dayne 
Hutchinson och under den senare halvan Seamus 
Delahunty. Sektionsstyrelsen bestod av sektions-
ordförande Sabina Mattsson, kassör Salik Khwaja, 
damlagsansvarig Livia Salmaso, herrlagsansvarig 
Seamus Delahunty och ledamöterna Ragnar Seton 
och Dayne Hutchinson. Mot verksamhetsårets slut 

valdes Markus Lundgren in som ledamot i sektions-
styrelsen för att ersätta Ragnar Seton.

Vad hände under 2015?
På IKSU:s årsmöte 2015 godkändes förslaget att bilda 
den nya sektionen IKSU rugby och vi kunde därmed 
starta vår verksamhet som sektion inom IKSU. 

Tävlingsmässigt var årets höjdpunkt turneringen 
Stockholm 10’s där herrarna anmält ett helt lag medan 
damerna slog ihop sig med Lund och spelade under 
samarbetsnamnet North to South. Utöver detta har 
herrlaget bjudit in Skellefteå, Örnsköldsvik, Luleå och 
Östersund till ett par träningsmatcher. Vi spelade även 
en uppvisningsmatch i beachrugby mot Örnsköldsvik 

under finalen av Swedish Beach Tour på Rådhustorget 
i Umeå. Enligt traditionsenlig sed ordnades även detta 
år internturneringen Silvestri Cup som i år bestod av 
fyra lag.  

För att rekrytera nya medlemmar och sprida en 
vetskap om sektionens och sportens existens ord-
nade IKSU rugby även bokningsbara nybörjarpass på 
IKSU sport under våren. Intresset för dessa växte sig 
allt större, och utfallet upplevdes positivt. Utifrån 
samma syfte höll aktiva från sektionen även ett antal 
rugbylektioner för elever på dragonskolan.

Ekonomi
Sektionens huvudsakliga inkomst var medlemsav-
gifter samt eventbaserat arbete kopplat till Swedish 
Beach Tour och Skogsnolia. De huvudsakliga utgifter-
na var lokalhyra för träningar och turneringskostnader 
kopplade till Stockholm 10’s.

Omsättningen för 2015 var 63 681 kr. 

Händer 2016
Under 2016 är planen att synas ännu mer än vi gjort 
tidigare, så att fler personer känner till att IKSU rugby 
finns och att alla är välkomna att komma och spela 
med oss, detta genom att upprepa satsningen på bok-
ningsbara nybörjarpass. Spelmässigt kommer vi att 
på samma sätt som 2015 spela Stockholm 10’s. 

Vi hoppas även på att kunna öka antalet tränings-
matcher med andra lag i Norrland. Dels för att få 
matcherfarenhet men också för att stödja utveck-
lingen och utbredningen av rugbyn som sport i denna 
stora del av landet.
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Vid IKSU:s 50-års jubileum år 2009 beslöts att man 
skulle instifta ett idrottsvetenskapligt pris och en 
stiftelse bildades för ändamålet. IKSU stod som 
stiftare tillsammans med Jan Åman och därefter 
har pengar samlats in för att avkastningen skulle 
kunna delas ut som stipendier.  

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja 
den idrottsvetenskapliga forskningen i Sverige. 

Under Umeå universitets 50-års jubileum och års-
högtid delades priset ut för första gången i okto-
ber 2015 till Josef Fahlén, docent i pedagogik vid 
Umeå universitet.  

-”Josef Fahlén är en värdig vinnare av IKSU:s 
idrottsvetenskapliga pris då han bidrar till att öka 
kunskapen inom det idrottsvetenskapliga områ-
det på ett övertygande sätt”, säger prisutdelaren 
Maria Wallin Wållberg, ordförande Stiftelsen IKSU 
vetenskapliga pris samt ordförande i föreningen 
IKSU. 

Året stipendiat, Josef Fahlén, är helt inriktad mot 
idrottsforskning och har hittills koncentrerat sig 
på främst följande tre frågor: 

1. Föreningsidrottens professionalisering, kom-
mersialisering och politisering 

2. Studier av idrottsanläggningar

3. Spontanidrott och dess uppkomstmekanismer  

De kunskaper och insikter hans forskning har bi-
dragit med är betydelsefulla för hur vi betraktar 
våra barns idrottande och hur vi ska se på idrotts-
verksamhet överhuvudtaget.

Juryn består av framstående personer inom 
idrottsvetenskapliga området i Sverige:  

• Magnus Ferry, ledamot i IKSU, 
Universitetslektor vid Pedagogiska 
institutionen Umeå Universitet 

• Bo Molander, Professor emeritus vid 
Institutionen för psykologi, Umeå Universitet 

• Karin Henriksson-Larsén, rektor 
Gymnastik- och idrottshögskolan. Leg. 
läkare, Specialist i klinisk fysiologi, Dr. Med. 
Sci, Professor

Stiftelsens styrelse består av: 

• Maria Wallin Wållberg, ordf (IKSU)  

• Gunnevi Sundelin, ledamot (UmU) 

• Peter Hassmén, ledamot (umU) 

• Agneta Andersson, suppl (IKSU) 

• Olle Svensson, suppl (UmU) 

• Inger Karlefors, suppl (UmU) 

Han bidrar till att  
öka kunskapen inom det 

idrottsvetenskapliga  
området på ett  

övertygande sätt

IKSU 
vetenskapliga  
pris Josef Fahlén
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IKSU hälsa AB
IKSU hälsa AB är föreningen IKSU:s helägda 
bolag med säte i Umeå.

Bolaget bedriver verksamhet inom träning, friskvård, rehabilitering 
och rekreation. Även konferensverksamhet och produktförsäljning 
ligger inom ramen för bolagets verksamhet.

Sedan 2012 ligger alla avtal med företagskunder i bolaget. 
Verksamhet i bolaget bedrivs vid samtliga tre anläggningar: IKSU 
sport, IKSU spa och IKSU plus.

Antal anställda

3332

51 978  SEK

Nettoomsättning (TKR)

48 922  SEK
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Allt föreningen gör är till för medlemmarna. IKSU är 
en idrottsförening vars ändamål och verksamhet är 
ideella, det vill säga det finns ingen ägare som kräver 
utdelning utan överskottet går i sin helhet tillbaka till 
verksamheten i form av högkvalitativt och prisvärt 
utbud, utbildning av instruktörer och personal, up-
prustning av anläggningar etcetera. IKSU är medlem 
i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och i specialför-
bundet Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF). 
Som ideell förening är IKSU en juridisk person som 
kan ha både tillgångar och skulder, ingå avtal och vara 
part inför domstolar och myndigheter. Föreningen har 
därmed så kallad rättskapacitet. IKSU följer skat-
telagstiftningen för ideella idrottsföreningar.

Medlemmarna
Föreningen är öppen för alla som vill vara med. 
Medlemsutvecklingen har sedan 1999 gått från  
ca 8500 aktiva medlemmar till drygt 22 000 vid ut-
gången av 2015, en fantastisk medlemstillströmning 
som samtidigt ger föreningen nya utmaningar. Enligt 
styrelsens strategi för de närmaste åren ska medlem-
marnas insyn och inflytande i föreningens utveckling 
stärkas.

IKSU:s stadgar har framför allt betydelse för det 
praktiska arbetet i föreningen. En av huvudpunkter-
na i stadgarna är ändamålsparagrafen. Förändringar 
i stadgarna måste fastställas på två efter varandra 
följande årsmöten.

Årsmötet
Föreningens högsta beslutande organ är det ordinarie 
årsmötet. När årsmötet inte är samlat har styrelsen 
det övergripande ansvaret för föreningen. Medlem 
som under året fyller lägst 18 år och som har betalat 
medlemsavgiften för innevarande år har rösträtt på 
årsmötet. Yngre medlemmar har yttrande- och förs-
lagsrätt på årsmötet. I en förening – i motsats till ett 
aktiebolag – har varje medlem endast en röst. Inga 
organisationer har särställning i föreningen. 

På årsmötet diskuteras föreningens ekonomi, 
bland annat ska bokslutet för det senaste året god-
kännas av medlemmarna. Vidare ska budgeten för 
det nya verksamhetsåret översiktligt redovisas för 
mötesdeltagarna. 

Medlemmarna på årsmötet ska även bestämma 
medlemsavgiftens storlek och – på förslag av revi-
sorerna – besluta om ansvarsfrihet för styrelsen 
beträffande det senaste verksamhetsåret. På 
varje årsmöte förekommer också val till viktiga för-
troendeposter. Medlemmarna väljer ledamöter till 
styrelsen och till valberedningen. 

Styrelsemedlemmarna sitter i styrelsen som 
individer och representerar medlemmarna, och 
företräder inte någon grupp eller organisation. På 
årsmötet väljs även revisorer med huvuduppgiften 
att – för medlemmarnas räkning – granska styrelse 
och verksamhetsledning, liksom att kontrollera att 
föreningen följer lagar och förordningar.

En ideell
förening
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Organisationsträd

Malin Rönnblom: 48 
Ledamot

Arbetar med: Universitetslektor i 
genusvetenskap vid Umeå universitet 
och universitetslektor i statsvetenskap 
vid Karlstads universitet. 
Tidigare erfarenhet från föreningsliv 
och uppdrag: Ordförande Sveriges 
genusforskarförbund, medlem i 
styrelsen Norrlandsoperans vänner.
Tränar helst: Squash och stavgång.

Anders Rebbling: 36 
Ledamot

Arbetar med: Doktorand i termisk 
processkemi.
Erfarenhet från föreningsliv och 
uppdrag: Suppleant i stiftelsen 
Universitetshallens styrelse.
Tränar helst: Squash och gruppträning.

Ida Lestander: 35 
Suppleant

Arbetar med: Regionchef Lernia, en 
kompetenspartners inom utbildning, 
bemanning och omställning.
Tidigare erfarenhet från föreningsliv 
och uppdrag: Tidigare arbete på 
IKSU som gruppträningsinstruktör, 
gruppträningskoordinator och 
företagsförsäljning. Ledamot i styrelsen 
för Västerbottens Handelskammare.
Tränar helst: Yoga, gym, gruppträning 
och promenader.

Jonas Nordin: 34 
Suppleant

Arbetar med: Regionchef Ung 
Företagsamhet Västerbotten.
Tidigare erfarenhet från föreningsliv 
och uppdrag: Styrelseordförande Umeå 
Creative.
Tränar helst: Längdskidåkning.

Maria Wallin Wållberg: 48 
Ordförande

Arbetar med: VD på Likvor AB, ett 
medicintekniskt företag avknoppat från 
Norrlands universitetssjukhus.
Erfarenhet från föreningsliv och 
uppdrag: Ledamot i Stiftelsen 
Universitetshallen och ordförande i 
Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga 
pris. Varit ledamot och ordförande i 
sektionen IKSU volleyboll. Ledare i 
gymnastik.
Tränar helst: Skidor, gym och 
gruppträning samt löpning. Spelar 
gärna golf på sommaren.

Agneta Andersson: 46 
Ledamot/vice ordförande

Arbetar med: Kommunikationschef 
Polisen Region Nord.
Erfarenhet från föreningsliv och 
uppdrag: Suppleant Stiftelsen IKSU 
Idrottsvetenskapliga pris.
Tränar helst: Längdskidåkning, gym, 
löpning och hundpromenader.

Johanna Cory: 41 
Suppleant

Arbetar med: Informatör på 
Norrmejerier med ansvar för 
studiebesök, sponsring och event. 
Erfarenhet från föreningsliv och 
uppdrag: Suppleant i Stiftelsen 
Universitetshallen. Ledamot i Täfteå IK.
Tränar helst: Älskar gruppträning i 
alla dess former. Gillar även löpning, 
simning och längdskidåkning. 

Magnus Ferry: 43 
Ledamot

Arbetar med: Universitets lektor 
Idrottspedagogik, sammankallande 
juryn IKSU Idrottsvetenskaplig pris.
Erfarenhet från föreningsliv och 
uppdrag: Varit sektions-ordförande och 
kassör IKSU Alpin. Var med och startade 
sektionen IKSU fitness. Är ordförande 
för UHSK Freeskiing och domaransvarig 
för svensk Freestyle och Freeskiing. 
Teknisk Delegat för Freestyle inom FISU.
Tränar helst: Utförsåkning, 
styrketräning.

Anna Hellgren: 46 
Ledamot

Arbetar med: Projektledare på SVT.
Tidigare erfarenhet från föreningsliv 
och uppdrag: Flera ideella föreningar, 
aktiv i Ghana Unions mångåriga 
biståndsarbete.
Tränar helst: Total Training, 
långfärdsskridskor och punch out.

Jörgen Vikström: 53 
Ledamot

Arbetar med: Administrativ chef vid 
Umeå tingsrätt.
Tidigare erfarenhet från föreningsliv 
och uppdrag: Varit ledamot i IKSU Kendo 
sektionsstyrelse, ledamot i Umeå 
Cricket Club.
Tränar helst: Cricket, squash och 
gruppträning på cykel, Kendo.

Styrelsen 
2015

Idrottsföreningen IKSU

IKSU består av ca: 22 000
individuella medlemmar

IKSU:s styrelse
utses av medlemmarna  

på årsmötet

Stiftelsens styrelse
utses av stiftarna

IKSU Hälsa AB
Ägs till 100% av 
föreningen IKSU

Bolagsstyrelse utses 
av bolagsstämman

VD
Margareta

Ericsson Lif

VD
Bo Andersson

Sportchef
Margareta

Ericsson Lif

Hälsa
IKSU Hälsa 

erbjuder 
sjukgymnastik, 

massage, 
massageterapi, 

naprapat, 
spabehandlingar, 

föreläsningar 
och även 

friskvårdsavtal 
till företag och 
organisationer. 
Verksamhet på 

både IKSU sport, 
IKSU plus och 

IKSU spa.

Träning
Träning i form 

av boll- och 
racketsport, 

gruppträning, 
konditions- och 
styrketräning, 

klättring, simning, 
Personlig träning.

Verksamhet på 
både IKSU sport, 

IKSU plus och 
IKSU spa samt 

sommargympa i 
Vänortsparken.

Sektioner
Idag 17 sektioner 
som sysslar med 

aktiviteter på 
alla nivåer, från 

friluftsaktiviteter 
till elitidrott.

Verksamheten sker 
både inom- och 

utomhus, på 
hemmaplan, IKSU 
sport och på resor 
ute i vida världen.

Fastighet
Stiftelsen äger och förval-
tar delar av anläggningen 

IKSU sport samt inventari-
er på de anläggningar IKSU 

bedriver verksamhet.
Hyr ut lokaler till Umeå 

universi tetet, 
IKSU med flera.

* Stiftare:
IKSU

Umeå universitet
Umeå Studentkår

Stiftelsen Universitetshallen

IKSU* UmU* US*
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+ 5%

Twitter  följare

567 / 598

+ 7%

Facebook  gillare

8572 / 9250

-11%

Kundo  -  antal  kommentarer

199 / 180

+25%

Kundo  -  antal  inlägg

361  / 482

+ 62%

You Tube - antal  visningar

28639 / 75316

+3%

Antal visningar på iksu.se

935 685 / 966 181

+ 36%

My Newsdesk - antal lästa artiklar

7174 / 11263

Kommunikation
Tack vare digitaliseringen har vi bättre 
möjligheter att kunna kommunicera 
med IKSU:s medlemmar och kunder och 
därigenom tillhandahålla information till 
alla som följer oss. 

Intresset för IKSU:s digitala kanaler växte en hel del under 2015, 
vilket även är en generell trend i samhället i stort. 

Ökningen av antalet personer som följer oss och engagerar 
sig på olika sätt genom att kommentera, ställa frågor och dela 
med sig är stor. Den största ökningen har vi sett på Linked In, 
Instagram och Youtube. Trenden att kommunicera mer med bild 
och film är påtaglig generellt, och det har vi tagit fasta på inom 
IKSU. Därför har vi aktivt valt att använda oss mer av detta i vår 
kommunikation. Bland annat kan man se det i de träningsfilmer 
som producerats och publicerats på Youtube. 

På Instagram har vi kontinuerligt publicerat bilder som skall 
spegla hela IKSU:s verksamhet och antalet följare på instagram 
har därmed ökat kraftigt. Sektionernas digitala kanaler har 
fått en ansiktslyftning så att IKSU som helhet skall ha att ha 
enhetligare uttryck på alla sociala kanaler. 

Implementering av IKSU:s varumärkesstrategi 

Under 2015 har vi arbetar med att implementera och efterleva 
den framtagna varumärkesstrategin. Det har medfört ett 
mer samlat uttryck i vår totala kommunikation. Syftet är att 
kommunikationen skall bli ännu tydligare och mer relevant för de 
som följer oss och vill ta del av det vi erbjuder.

 Intensivt arbete med ny webbplats 

Under året har arbetet med att färdigställa IKSU:s nya webbplats 
intensifierats. I skrivande stund har den 1:a versionen av IKSU:s 
nya webbplats färdigställts och publicerats. 

Förbättrat intranät 

Under 2015 har vi även strukturerat om intranätet för att bättre 
kunna tillhandahålla och delge information internt. En ny 
navigering och bättre överblick för informationshantering skall 
leda till effektivare informationsutbyte och handläggning av 
förbättringsåtgärder.

+ 39%

Instagram följare

677 / 1115

-
Mobilapp visningar

NA  /1 792 458

+ 48%

LinkedIn  följare

165 / 317
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Idrottsklubben Studenterna i Umeå, IKSU, är en ideell förening. Antalet medlemmar uppgår till
21 918 st. Föreningen har till ändamål att möjliggöra utövande av idrotts-, frilufts- och
friskvårdsaktiviteter för medlemmarna, samt att främja gott kamratskap. Målsättningen är att
kunna erbjuda aktiviteter för alla på alla nivåer.

I dotterbolaget, IKSU Hälsa AB, bedrivs verksamhet inom träning, friskvård, rehabilitering och
rekreation. Även konferansverksamhet och produktförsäljning ligger inom ramen för bolagets
verksamhet.

Verksamhet bedrivs vid de tre anläggningarna IKSU sport, IKSU spa och IKSU plus.
För övrig beskrivning av verksamheten i IKSU hänvisas till separat upprättad verksamhetsberättelse.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst 17 160  581

Årets vinst -360 140

16 800 441

 

Disponeras så att i ny räkning överföres 16 800 441

Org.nr 894000-4792

Årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31

Styrelsen för Idrottsklubben Studenterna i Umeå avger härmed 
följande årsredovisning och koncernredovisning.

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). 
Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma.

Idrottsklubben 
Studenterna i Umeå

Flerårsöversikt (tkr)

Koncernen 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 110 496 105 625 104 387 91 486 84 411

Resultat efter finansiella poster 0 1 920 2 312 1 878 1 962

Balansomslutning 67 809 56 933 55 963 53 572 46 321

Soliditet (%) 30 36 34 31 32

Antal anställda 80 79 83 78 68

     

Moderföreningen 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 77 742 75 429 76 901 69 806 76 978

Resultat efter finansiella poster -360 21 953 1 696 2 130

Balansomslutning 50 587 46 473 44 743 42 045 42 763

Soliditet (%) 33 37 38 38 34

Antal anställda 47 47 47 47 56

Koncernens
Resultaträkning Not 2015-01-01

-2015-12-31
2014-01-01

-2014-12-31

Nettoomsättning 3 110 496 105 625

Övriga rörelseintäkter  4 020 3 252

  114 516 108 877

  
  

Rörelsens kostnader  
  

Föreningskostnader  -1 504 -1 608

Handelsvaror  -3 260 -3 064

Övriga externa kostnader 2 -64 649 -61 118

Personalkostnader 4 -42 641 -40 014

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -2 466 -1 465

Övriga rörelsekostnader  -33 -17

  - 114 553 -107 286

Rörelseresultat  -37 1 591

  
 

Resultat från finansiella poster   

Övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter  49 344

Räntekostnader och liknande resultatposter  -12 -15

  37 330

Resultat efter finansiella poster  0 1 920

   

Resultat före skatt  0 1 920

   

Skatt på årets resultat 5 0 0

Årets resultat  0 1 920

Koncernens
Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter, programvaror 1 1552 0

Balanserade utgifter, licenser 6 182 273

Pågående investeringar avseende 
immateriella anläggningstillgångar 7 4358 2 889

  6 092 3 162

   

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer 8 4 356 3 996

  4 356 3 996

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andra långfristiga fordringar  4 005 5 005

  4 005 5 005

Summa anläggningstillgångar  14 453 12 163

   

Omsättningstillgångar   

   

Varulager m m   

Färdiga varor och handelsvaror  1 186 1 072

  1 186 1 072

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  6 090 5 761

Aktuella skattefordringar  18 0

Övriga fordringar  1 934 2 276

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 13 340 11 738

  21 382 19 775

   

Kassa och bank  30 788 23 923

Summa omsättningstillgångar  53 356 44 770

   

SUMMA TILLGÅNGAR  67 809 56 933

Eget kapital och skulder   

   

Eget kapital 12  

Fria reserver  20 676 18 756

Årets resultat  0 1 920

Summa eget kapital  20 676 20 676

   

Avsättningar   

Utvecklingsfond  1 237 2 621

  1 237 2 621

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  14 462 5 085

Aktuella skatteskulder  31 13

Övriga skulder 13 4 489 3 980

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 26 914 24 558

  45 896 33 636

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  67 809 56 933

 

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 15 1 150 1 050

Ansvarsförbindelser  Inga Inga



Koncernens
Kassaflödesanalys Not 2015-01-01

-2015-12-31
2014-01-01

-2014-12-31

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  0 1 920

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet m.m  1 114 -542

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  1 114 1 378 

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Förändring av varulager och pågående arbeten  -114 162

Förändring av kortfristiga fordringar  -1 606 -2 731

Förändring av kortfristiga skulder  12 261 1 074

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 655 -117

Investeringsverksamheten   

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar  -3 909 -2 639

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1 881 -1 090

Förändring av finansiella anläggningstillgångar  1 000 1 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 790 -2 729

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

   

Årets kassaflöde  6 865 -2 846

    

Likvida medel vid årets början    

Likvida medel vid årets början  23 923 26 769

Likvida medel vid årets slut  30 788 23 923

Moderföreningens
Resultaträlning Not 2015-01-01

-2015-12-31
2014-01-01

-2014-12-31

Nettoomsättning 3 77 742 75 428

Övriga rörelseintäkter  3 555 3 320

  81 297 78 748

   

Rörelsens kostnader   

Föreningskostnader  -1 504 -1 607

Övriga externa kostnader 2 -52 672 -51 138

Personalkostnader 4 -27 451 -26 234

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

 -46 -65

Övriga rörelsekostnader  -33 -17

  -81 707 -79 061

Rörelseresultat 16 -409 -313

   

Resultat från finansiella poster   

Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter

 49 342

Räntekostnader och liknande resultatposter  0 -8

  49 333

Resultat efter finansiella poster  -360 21

Resultat före skatt  -360 21

Skatt på årets resultat 5 0 0

Årets resultat  -360 21

Moderföreningens
Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 8 54 119

  54 119

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 9, 10 250 250

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0

Andra långfristiga fordringar  4 005 5 005

  4 255 5 255

Summa anläggningstillgångar  4 309 5 374

   

Omsättningstillgångar   

   

Varulager m m   

Färdiga varor och handelsvaror  102 119

  102 119

   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  6 085 5 752

Fordringar hos koncernföretag  0 1 843

Övriga fordringar  1 198 1 392

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 12 744 9 642

  20 027 18 629

   

Kassa och bank  26 149 22 351

Summa omsättningstillgångar  46 278 41 099

   

SUMMA TILLGÅNGAR  50 587 46 473

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 12  

Fritt eget kapital   

Balanserad vinst eller förlust  17 161 17 140

Årets resultat  -360 21

  16 800 17 161

Summa eget kapital  16 800 17 161

   

Avsättningar   

Utvecklingsfond  1 237 2 621

Summa avsättningar  1 237 2 621

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  10 250 1 314

Skulder till koncernföretag 1 939 0

Aktuella skatteskulder  31 19

Övriga skulder  1 101 520

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 19 230 24 838

Summa kortfristiga skulder  32 550 26 691

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  50 587 46 473

   

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 15 1 150 1 050

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Moderföreningens 
Kassaflödesanalys

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster -360 21

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -1 304 82

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -1 664 -1 921

  

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet  

Förändring av varulager 16 13

Förändring av kortfristiga fordringar -1 397 -4 984

Förändring av kortfristiga skulder 5 859 3 728

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 813 -3 164

  

Investeringsverksamheten

Investeringar materiella anläggningstillgångar -15 0

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 000

Kassaflöde från investeringsverksamhet 985 1 000

Årets kassaflöde 3 798 -2 164

  

Likvida medel vid årets början  

Likvida medel vid årets början 22 351 24 515

Likvida medel vid årets slut 26 149 22 351
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisning-
slagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper mm
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde 
om annat ej anges.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas 
och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Koncernredovisning
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvär-
vade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde 
enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de 
förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom 
orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvi-
da inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter, licenser 10 %

Balanserade utgifter för programvaror 20 %

Materiella anläggningstillgångar

inventarier, verktyg och installationer 13-33 %

Leasing
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som op-
erationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.
 
Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resul-
taträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid 
tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.
 
Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och 
kostnader.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Koncernen

2015 2014

Nettoomsättningen per rörelsegren  

Idrottsintäkter 51 762 50 441

Försäljning, sponsring reklam etc 3 039 2 690

Medlemsavgifter 2 022 1 840

Bidrag kommun 296 274

Statliga bidrag 869 818

Övriga bidrag 531 570

Nettoomsättning i dotterbolag 51 978 48 992

 110 496 105 625

Moderföreningen

 2015 2014

Nettoomsättningen per rörelsegren  

Idrottsintäkter 70 986 69 236

Försäljning, sponsring reklam etc 3 039 2 690

Medlemsavgifter 2 022 1 840

Bidrag Kommun 296 274

Statliga bidrag 869 818

Övrigt 531 570

 77 742 75 429

Not 2 Leasingavtal

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 41 047 tkr (40 737 tkr) varav 
hyresavtal 40 571 tkr (40 078 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning 
enligt följande:

Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Koncernen

 2015 2014

Inom ett år 40 899 41 047

Senare än ett år men inom fem år 102 642 135 392

Senare än fem år 0 7 928

 143 541 184 367

Koncernen

 2015 2014

Medelantalet anställda  

Kvinnor 55 58

Män 25 21

 80 79

 

Löner och andra ersättningar  

Löner och andra ersättningar 30 870 28 537

 30 870 28 537

Sociala kostnader  

Pensionskostnader 1 931 1 854

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 9 033 8 026

 10 964 9 880

  

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 41 834 38 417

  

Övriga personalkostnader  

Övriga personalkostnader 807 1 596

 807 1 596

Könsfördelning bland ledande befattningshavare   

Andel kvinnor i styrelsen 57 % 57 %

Andel män i styrelsen 43 % 43 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 60 % 60 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 40 % 40 %

 

Moderföreningen

2015 2014

Medelantalet anställda   

Kvinnor 32 34

Män 15 13

 47 47

Löner och andra ersättningar   

Löner och andra ersättningar 19 945 18 694

 19 945 18 694

   

Sociala kostnader   

Pensionskostnader 1 279 1 143

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 5 598 5 158

 6 877 6 301

  

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 26 821 24 995

  

Övriga personalkostnader   

Övriga personalkostnader 629 1 240

 629 1 240

Not 4 Anställda och personalkostnader

Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt

Not 6 Balanserade utgifter, licenser

Not 7 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 909 909

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 909 909

  

Ingående avskrivningar -636 -545

Årets avskrivningar -91 -91

Utgående ackumulerade avskrivningar -726 -636

Utgående redovisat värde 182 273

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 889 0

Årets inköp 1 469 2 639

Omklassificering 0 250

 4 358 2 889

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 11 853 11 049

Inköp 1 881 1 090

Försäljningar/utrangeringar -128 -36

Omklassificeringar 0 -250

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 608 11 853

  

Ingående avskrivningar -7 857 -6 502

Försäljningar/utrangeringar 95 19

Årets avskrivningar -1 487 -1 374

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 250 -7 857

Utgående redovisat värde 4 356 3 996

Moderföreningen

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 796 832

Inköp 15 0

Försäljningar/utrangeringar -80 -36

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 731 796

  

Ingående avskrivningar -677 -631

Försäljningar/utrangeringar 47 19

Årets avskrivningar -46 -65

Utgående ackumulerade avskrivningar -677 -677

Utgående redovisat värde 54 119

Koncernen

Ingående ej utnyttjade underskottsavdrag uppgår till 41 588 tkr.

Not 1 Balanserade utgifter för programvaror

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Inköp 2 440 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 440 0

Årets avskrivningar -488 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -488 0

Årets nedskrivningar -400 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -400 0

Utgående redovisat värde 1 552 0

Moderföreingen

 2015 2014

Inom ett år 31 852 32 050

Senare än ett år men inom fem år 68 950 100 714

 100 774 132 764

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal (inkl lokalhyror), uppgår till 32 050 tkr  
(32 035 tkr) varav hyresavtal 31 863 tkr (31 840 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning 
enligt följande:

34 35
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Not 9 Andelar i koncernföretag

Not 10 Specifikation andelar i koncernföretag

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Moderföreningen

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 46 075 46 075

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 46 075 46 075

  

Ingående nedskrivningar -45 825 -45 825

Utgående ackumulerade nedskrivningar -45 825 -45 825

  

Utgående redovisat värde 250 250

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda hyror 10 156 8 858

Övriga förutbetalda kostnader 2 334 1 845

Upplupna intäkter 849 1 035

 13 340 11 738

   

Moderföreningen

 2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda hyror 7 935 7 934

Övriga förutbetalda kostnader 889 983

Upplupna intäkter 3 920 725

 12 744 9 642

Moderföreningen

Namn Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde

IKSU Hälsa AB 100% 1 000 250

   250

     

 Namn Org.nr Säte Eget kapital Resultat

IKSU Hälsa AB 556597-9688 Umeå 4 125 360

Not 12 Förändring av eget kapital Not 13 Övriga skulder

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncern

2015-12-31 2014-12-31

Upplupna löner 642 246

Upplupna semesterlöner 3 743 3 624

Upplupna sociala avgifter 2 010 1 913

Övriga upplupna kostnader 1 792 719

Förutbetalda kortintäkter 16 910 16 002

Övriga förutbetalda intäkter 1 819 2 054

 26 915 24 558

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Övriga skulder   

Presentkort 3 145 3 255

Övriga skulder 1 344 725

 4 489 3 980

Koncernen

 Balanserade vinstmedel 
inkl årets resultat

Belopp vid årets ingång 20 676

Årets resultat 0

Belopp vid årets utgång 20 676

Moderföreningen

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång 17 140 21

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 21 -21

Årets resultat  -360

Belopp vid årets utgång 17 161 -360

Moderföreningen

 2015-12-31 2014-12-31

Upplupna löner 599 212

Upplupna semesterlöner 2 266 2 188

Upplupna sociala avgifter 1 259 1 237

Övriga upplupna kostnader 3 470 9 143

Förutbetalda kortintäkter 9 818 10 004

Övriga förutbetalda intäkter 1 819 2 054

 19 230 24 838

Not 15 Ställda säkerheter

Not 16 Inköp och försäljning inom koncernen

Koncern

2015-12-31 2014-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Företagsinteckningar 350 350

 350 350

För bankgaranti  

Spärrkonto 800 700

 800 700

Moderföreningen

 2015-12-31 2014-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Företagsinteckningar 350 350

 350 350

  

För övriga långfristiga skulder:  

Spärrkonto 800 700

 800 700

Moderföreningen

2015 2014

Årets inköp från andra koncernbolag 12 165 10 795

Årets försäljning till andra koncernbolag 11 733 11 209

23 898 22 004

36 37
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Besök: Sportgränd 7, Post: Box 7092, 907 03, Umeå.
090 - 17 08 10   info@iksu.se

Barbro 
Jonsson

”För hennes engagemang i träningen på IKSU i ur 
och skur. Alltid lika entusiastisk leder hon gympan 
tre gånger i veckan. Vecka efter vecka får hon oss att 
må bra genom att på ett lättsamt och positivt sätt 
uppmuntra oss att ta i lite mer än vi egentligen orkar. 
Ingen vill missa Barbros pass, varken ung eller gammal, 
kille eller tjej - om man en gång blivit biten är man där! 
 Barbro är en äkta IKSU:it!”

– Ett gäng gympa-älskare

Årets IKSU:it



www.iksu.se
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