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IKSU styrelse Verksamhetsberättelse 2011

Följande punkter utgör de övergripande områden som styrelsen 
prioriterat i sitt arbete under verksamhetsåret 2011. Den inbördes 
ordningen har ingenting med prioritet att göra.



IKSU utvecklas 
vidare
2011 har varit ett spännande år 
på många sätt. När jag besöker 
någon av IKSU:s anläggningar 
för att träna själv, förundras 
jag ofta över vilken fantastisk 
verksamhet vi har och hur 
väl IKSU motsvarar många 
människors behov av olika 
friskvårdsaktiviteter. 

Verksamhetsidén

Vår verksamhetsidé: att på olika 
nivåer bedriva idrotts-, frilufts- 
och friskvårdsaktivitet så att 
det utvecklar människor positivt 
såväl fysiskt och psykiskt 
som socialt och kulturellt, 
jobbar vi ständigt med att 
förverkliga. Vi måste nog säga 
att vi lyckas väl med det. Ser 
vi till antalet medlemmar och 
sålda träningskortskort ser vi 
att det återigen varit ett mycket 
framgångrikt år. 

Viktiga händelser 2011

Nu tycker jag det finns några 
punkter som särskilt finns 
anledning att lyfta fram. 
En sådan är arbetet med 
framtagandet av en strategisk 
plan som bl a innehåller en 
definition av föreningens 
uppdrag, en vision avseende 
den närmaste framtiden och 
föreningens värdegrund. Allt 

detta finns att läsa senare i 
verksamhetsberättelsen. 

IKSU har även under 2011 
påbörjat ett omfattande 
kvalitetsarbete. Detta skall 
leda till att IKSU ännu bättre 
kan identifiera och motsvara de 
behov människor har av träning 
och friskvårdsaktiviteter. 

IKSU plus

Under 2011 beslutade vi även 
att etablera en ny anläggning 
vid konstnärligt campus. Allt 
för att komma närmare där 
människor finns så att man kan 
börja, fortsätta och utveckla en 
livsstil som får gör att man mår 
lite bättre. Resultatet av IKSU 
plus ser vi under hösten 2012, och 
jag hoppas att jag får tillfälle att 
träna även där ibland. 

Slutligen vill jag rikta ett stort 
tack till ledamöterna i styrelsen 
som mycket aktivt och med stort 
engagemang deltagit i årets 
styrelsearbete.

Anderz Andersson
Styrelseordförande

Under 2011 beslutade vi även att
etablera en ny anläggning vid
konstnärligt campus - IKSU plus.
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Styrelsen
2011.
“De
utvalda”

Magnus Ferry | Suppleant (1)
Arbetsplats: Umeå universitet, 
Pedagogiska institutionen
Befattning: Universitetsadjunkt/
Doktorand
Favoritsport/fritidssyssla: 
Styrketräning, skidåkning

Malin Rönnblom | Ledamot
Arbetsplats: Umeå universitet, 
Umeå centrum för 
genusstudier (UCGS)
Befattning: Universitetslektor
Favoritsport/fritidssyssla: 
Squash, stavgång, yoga och 
nybörjare i gymmet

Anderz Andersson | Ordförande
Arbetsplats: Umeå universitet, 
Juridiska institutionen
Befattning: Lärare
Favoritsport/fritidssyssla: 
Längdskidåkning, golf

Henrik Stenwall | Ledamot
Arbetsplats: Umeå universitet
Befattning: Utredare
Favoritsport/fritidssyssla: 
Skidåkning, gympa, 
BODYPUMP, löpning.

Bo Berglund | Ledamot

Hans Sundberg | Ledamot
Arbetsplats: Hovrätten för övre 
Norrland
Befattning: Domare
Favoritsport/fritidssyssla: Golf, 
squash, längdskidåkning.

Emmelie Sjöholm | Ledamot
Arbetsplats: Umeå universitet, 
Handelshögskolan
Befattning: Student
Favoritsport/fritidssyssla: Aktiv 
i IKSU:s alpina sektion, återfinns 
även i gymmet eller på något 
gruppass.

Maria Wallin-Wållberg | Ledamot
Arbetsplats: Innovationsbron AB
Befattning: Regiondirektör, vVD
Favoritsport/fritidssyssla: Golf, 
gympa och skidor

Taru Tervo | Suppleant
Arbetsplats: Västerbottens 
Läns landsting
Befattning: Sjukgymnast
Favoritsport/fritidssyssla: 
Löpning

Jörgen Vikström | Suppleant
Arbetsplats: Umeå tingsrätt
Befattning: Administrativ chef
Favoritsport/fritidssyssla: 
Aktiv i IKSU:s kendosektion, 
styrketräning, vildmarksliv.

Under verksamhetsåret 2011 
har hållits 10 ordinarie styrel-
semöten, 1 extra styrelsemöte 
och 10 VU-möten. Den 17-18 
augusti 2011 genomfördes en 
verksamhetskonferens där såväl 
föreningens ledning som styrel-
sen deltog. Huvudpunkten för 
konferensen var den Strategiska 
planen för 2012-2015 men även 
Säkerhetsfrågor och Kvalitets-
frågor fanns med på agendan.

Saknas på bilden
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IKSU – 
en livsstil!

Mitt liv i IKSU startade 1982 då 
jag som ung student kom till 
Umeå för att få kombinera ett 
aktivt idrottsliv med studier. Vi 
tränade i ett gym i källarlokaler 
på Fysikgränd samt volleyboll 
(som var min sport) på de olika 
idrottshallarna runt om i staden. 
Inte sällan fick vi de mindre 
attraktiva tiderna dvs kl 22-23 på 
Tegs Centralskola. I ur och skur, 
sommar som vinter, cyklade vi 
som bodde på Ålidhem över till 
Teg-sidan för att träna. Gissa om 
vi var glada när den första ”IKSU-
hallen” byggdes 1983! Till råga 
på allt med tre planer och ett 
eget gym. Dessutom ett fik och 
lokaler som vi kunde ”hänga i” 
och samlas för våra spelarmöten, 
sektionsmöten mm. Vi LEVDE 
på IKSU!  
 
Jag är fortfarande trogen IKSU, 
är medlem och aktiv i en av 
sektionerna. Idag, 30 år senare 
(oj), när jag går genom IKSU:s 
lokaler känner jag mig stolt. 
Mycket stolt! Det vi, såväl gamla 
som nya medlemmar byggt 
upp är unikt! För en tid sedan 
fick jag följande fråga: – ”Vad 
är IKSU egentligen”? Mitt svar 
kom snabbt och spontant: – ”En 
livsstil”! För det har det varit 

för mig och jag är övertygad om 
att det är det för många, många 
andra också. Och vad är skälet 
till att det blivit det för så många 
människor i Umeå? Jo helheten 
och bredden! Det finns något 
för alla – verkligen alla, oavsett 
träningsbakgrund eller snarare 
icke träningsbakgrund. Och 
inte bara träning – som social 
mötesplats och rekreation som 
ju också behövs om man ska må 
riktigt bra eller rehabilitering, ve 
och fasa, om man drabbats av en 
skada.

IKSU sport – en anläggning med 
utbud i världsklass!

Vi har lyckats så bra med vårt 
koncept att IKSU sport växt till 
att vara en av Europas största 
tränings- och friskvårdsan-
läggningar. Besökare från hela 
världen kommer och vill se vår 
anläggning och studera hur vi 
lyckats skapa ett så lyckosamt 
koncept. Vi har trots detta inte 
slagit oss till ro och klappat oss 
för bröstet – nej, vi vill natur-
ligtvis fortsätta utveckla vårt 
koncept så att många ska vilja 
vara med även i framtiden och 
vi har fortfarande mycket att se 
och lära.

“IKSU har blivit en
livsstil för mig”
Sportchef Margareta Ericsson Lif
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IKSU spa – unik med sin kombi-
nation av träning och rekreation!

IKSU spa på Umedalen älskas 
av många men har också genom 
åren kritiserats av vissa. 
Självklart är det kostsamt 
att dra igång en sådan ny och 
fin anläggning men detta är 
en långsiktig satsning mot 
bakgrund av att behovet av olika 
typer av anläggningar finns och 
att Umeå växer så det knakar. 
Tron har alltid funnits att IKSU 
spa har en verksamhetsidé som 
håller och att den fyller en viktig 
funktion för umebornas hälsa 
och välbefinnande. De senaste 
åren har utvecklingen gått åt 
rätt håll. De tre senaste åren har 
medlemsantalet stadigt ökat 
och anläggningen visade 2011 
ett ekonomiskt överskott! Det 
glädjer oss självklart och nu ser 
vi framåt!

Guldkortet värt sin vikt i Guld!

Den fantastiska bredd och 
den höga kvalitén på IKSU:s 
anläggningar gör att priserna på 
ett träningskort naturligtvis inte 
kan jämföras med ett betydligt 
enklare alternativ. Vi anstränger 
oss däremot hela tiden för att 
kortet ska vara ”värt sin vikt i 
Guld” och att man verkligen ska 
se värdet av att utnyttja sitt kort 
– ofta. Vid en jämförelse med 
andra anläggningar i Umeå och 
Sverige ser vi dessutom att våra 
priser verkligen är ”humana”.

 Under 2012 gör vi ytterligare 

insatser för att öka ”värdet” på 
korten:

•	IKSU plus; en helt ny 
träningsanläggning i centrala 
Umeå tillgänglig för våra 
Guldkorts- och Spakorts- och 
Sport & spakorts-medlemmar

•	Barnpassning på IKSU sport – 
ingår i Guldkortet och Sport & 
spakortet

•	Medlemsrabatter på olika 
produkter och tjänster

•	Happenings och event
•	Omfattande renoveringar och 

investeringar i ny utrustning
•	Uppsägning av externa 

hyresgäster i våra 
träningshallar så att vi kan 
utöka bland annat drop-in tider 
på våra bollpass från och med 
hösten 2012

•	Fortsatt utveckling och utbud 
av gruppträningspass

•	IKSU plogar isbana på 
Nydalasjön 

 Ja det är några exempel på 
saker vi gör för våra snart 20 000 
medlemmar! 

Välkomna till ett nytt friskt och 
aktivt år!

Sportchef Margareta Ericsson Lif

“Besökare från hela världen
kommer och vill se vår anläggning
och studera hur vi lyckats skapa ett
så lyckosamt koncept.”

98



Lednings- 
gruppen
IKSU:s ledningsgrupp är tillsatt av föreningens sportchef, Margareta 
Ericsson-Lif. Ledningsgruppen har till uppgift att verkställa de beslut 
som styrelsen satt upp och resultatet redovisas på olika sätt i den här 
verksamhetsberättelsen. Ledningsgruppen består av chefer från de 
olika verksamhetsområdena enligt nedan.

Margareta Ericsson Lif 
Sportchef/VD  

Bo Andersson 
Verksamhet Sektioner, 
Fastighet, IT, VD för Stiftelsen 
Universitetshallen  

Eva-Lotta Rinzén
Ekonomi 

Åsa Häggmark
Personal 

Anna Bäckman 
Verksamhet Träning 

Fia Magnusson 
Verksamhet Hälsa 

Andreas Christiansen 
Marknad och privatsälj 

Johan Åhman
Affärsutveckling och 
företagssälj

Saknas på bilden

Ledningsgruppen har till
uppgift att verkställa de beslut
som styrelsen satt upp och
resultatet redovisas
på olika sätt i den här
verksamhetsberättelsen. 1 4
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Verksamheten 

Antal medlemmar var vid 
utgången av 2011: 19 767 
(2010: 18 172) 

Antal träningsbesök på IKSU 
sport (registrerat i våra grindar, 
viss reservation för avvikelser) 
var under 2011: 851774 st 

Besöken på IKSU spa var under 
2011: 118 177 st (uppgift saknas 
för 2010)

Beläggningsgraden på 
gruppträning ökade på IKSU 
sport från ca 47% till 53% och 
minskade på IKSU spa från ca 
49% till 48%.

Andelen personer som har mer 
än 30 besök i vår verksamhet 
under ett år ökar. Under 2011 
var den 56% och under 2010 var 
andelen 52%.

Vår ambition är att hela tiden 
utveckla verksamheten 
i den riktning som våra 
medlemmar och kunder 
önskar. Ständigt underhåll 

och renoveringsarbeten 
genomförs men även ny- och 
ombyggnationer genomförs i 
verksamheten. 

Under 2011 har vi bland annat 
genomfört på IKSU sport: 
omfattande renovering av stora 
simbassängen, ombyggnation av 
golfhall till Indoor Walking, byten 
av golv, bygge av ny bastu. På 
IKSU spa har vi byggt ut gymmet 
och byggt om bildsalen till Indoor 
Walking.

Inom behandlingsverksamheten 
har vi under hösten 2011 infört 
ett nytt SPA-koncept samt bytt 
hudvårdsleverantör till Kerstin 
Florian. Detta har inneburit stora 
kompetensutvecklingsinsatser 
för personalen.

Även utveckling av hälsotjänster, 
program och testverksamhet har 
medfört en större satsning på 
kompetensutveckling hos den 
personalgrupp som jobbar med 
hälsoscreening, hälsoprofiler 
och hälsoprogram.

Organisation 
och personal
Under 2011 har den tidigare 
beslutade och verkställda 
organisationen kommit på 
plats. Alla har hittat sina roller 
och vi har en tydlig struktur för 
beredning av frågor samt beslut. 

Ledningsgruppen fungerar 
mycket bra och har allt mer 
kommit att koncentrera sig 
på strategiska frågor för hela 
IKSU. Teamledarna fungerar 
också mycket bra och forum för 
diskussion och utveckling finns 
på alla nivåer.  

Under året har dock hög 
arbetsbelastning noterats 
inom några områden. Flera 
tjänstlediga tjänstemän har 
inte ersatts av vikarier vilket 
har märkts.

Detta ses över inför 2012 då en 
del resursförstärkningar samt 
nyrekryteringar är att vänta.
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Vi levererar bättre och
effektivare tjänster

Styrtal:

•	Kontinuerlig ökning 
av kabinfaktorn och 
beläggningsgrad. (Mätningarna 
anpassas till och utförs på var 
och en av våra verksamheter. 
(Utgångsläget är nyttjandet 
2010)

•	Mål och aktiviteter i 
verksamhetsplanen 
kommenteras nedan: 

Högsta kvalitet i ett
prisattraktivt erbjudande

Aktiviteter

•	Nöjdhetsundersökningar 
införs (2011): Ett omfattande 
kvalitetsarbete har 
påbörjats under 2011 och 
ett ledningssystem tas i 
bruk under 2012. Den första 
kundundersökningen kommer 
därför att genomföras under 
2012.

•	Fortsätta utveckla våra 
webbkanaler för en öppen 
dialog (2011) 
Se under avsnittet 
”kommunikation”.

•	Stimulera till vidareutbildning 
(2011-2014) 
Utbildning av ledare, 
personal och övriga 
föreningsfunktionärer 
stimuleras. 
Kompetensutvecklingssamtal 
är genomförda och 
kompetensutvecklingsstrategi 

utformas under 
2012 inom ramen för 
Kvalitetsledningssystemet. 
Instruktörer utvärderas 
kontinuerligt individuellt.

•	Påbörjar ett strukturerat 
kvalitetsarbete under 2011: 
Pågår för fullt!

•	Översyn och anpassning för 
lokaler i toppskick (2011-2012) 
Lokaler och utrustning ska 
vara i bästa möjliga skick. 
Omfattande investeringar och 
renoveringar har genomförts 
under 2011. Se under punkten 
”Verksamhet” ovan. 

Brett utbud

Aktiviteter 2011 och 2012

•	Utveckling, förändring och 
utvärdering.

•	En lång rad av 
utbildningsinsatser och 
inspirationsaktiviteter 
har arrangerats under 
2011. Bl a har en större 
kompetensutvecklingsinsats 
gjorts inom ramen för det 
nordiska samarbetet NNU. 
Inspirationsdagar har 
genomförts och ett aktivt 
utbyte sker mellan olika 
branschorganisationer (SAIF, 
NNU, Spa & Hälsa m fl).

•	Värderar nytta 
Vi värderar nyttan av att inrätta 
och etablera nya aktiviteter: 
värdering sker alltid inför ny 
aktivitet.

•	Främjar samarbeten 

Uppföljning av 
Verksamhetsplan 
2011-2012
Nedanstående mål och aktiviteter i verksamhetsplanen 
är uppfyllda/genomförda:

Vi attraherar fler
medlemmar och kunder

Styrtal:

•	Antalet privata helårsmedlem-
mar ökar successivt. Under 
2011 med motsvarande 300 
personer (ca 650 tkr) och under 
2012 med ytterligare 300. Under 
2011 ökade de privata kortin-
täkterna med ca 1 800 tkr.

•	Intäkterna från försäljning av 
träningsavtal till företag ska 
öka till 20 mkr under 2011 
och under 2012 till 22 mkr. 
Intäkterna från företag 
motsvarade ca 22 500 tkr 
under 2011.

•	IKSU Hälsa AB förväntas 
förbättra sitt resultat med 1 
mkr före 2012 års utgång. 

Fler kunder och
medlemmar som är
aktivare

Styrtal: 

•	Privat- och företagsmedlemmar 

som har ett registrerat 
deltagande i våra aktiviteter 
minst 30 ggr ska hela tiden 
bibehållas eller ännu hellre öka. 
År 2010 var andelen 52 % och 
under år 2011 var andelen 56 %.

•	Öka antalet besökare till våra 
tjänster inom IKSU Hälsa med 
ca 3 %. Antalet besökare var 
mellan åren 2010 och 2011 i 
princip oförändrad, dvs ca 8 000 
besökare. Under 2012 räknar vi 
dock med en stark utveckling 
inom detta område.  

Konsolidering av
verksamheten med
en säljande och mera
kostnadseffektiv
organisation 

Styrtal:

•	Soliditeten ska vara över 
30 %. Soliditeten uppgår per 
2011-12-31 till 31,5%.

•	Avkastning i relation till 
omsättningen ska uppgå 
till lägst 2 %. År 2011 var 
avkastningen 2.2 % .

14 15



•	Riskanalys: 

Inför större förändringar och 
utvecklingsprojekt tas en 
riskanalys fram. Exempel under 
2011 är vår kommande öppning 
av ny anläggning där en gedigen 
riskanalys genomfördes.

•	Plan för kompetensförsörjning 
Rutiner för kompetensut-
veckling finns och prioriterad 
aktivitet inom ramen för 
kvalitetsarbetet är nu en 
kompetensutvecklingsstrategi.

•	Förankringsarbete värdegrund, 
strategisk plan och 
verksamhet.

Under 2011 har vi genomfört 
personalkonferenser med detta 
innehåll. Man har dessutom 
arbetat vidare i respektive 
arbetsgrupp. Fortsättning 
följer under 2012.

Verksamhetskonferenser och 
medlemsmöten 
Verksamhetskonferenser för 
personal, sektionsstyrelser 
och styrelse har genomförts. 
Medlemsaktiviteter 
har genomförts i olika 
former: inspirationsdagar, 
medlemskvällar, föreläsningar, 
större medlemsdag den 8 
oktober osv.

 

Vi främjar samarbete mellan 
våra olika verksamhetsgrenar 
och med partners - till gagn för 
våra medlemmar och kunder.  

Bred målgrupp

Aktiviteter 2011 och 2012

•	Indelning i ålder, förmåga och 
motivation.

Under 2011 har stort fokus 
lagts vid att hitta sätt att 
locka träningsovana till vår 
verksamhet. Bl a sker detta 
i samarbete med landsting 
och privata vårdaktörer 
(hälsocentraler). Hälsoprogram 
och ”mjukare” träningsformer 
har tagits fram.

•	Hälsotjänster för en bred 
målgrupp.

Under 2011 har en rad nya 
verktyg tagits fram och 
marknadsförts framförallt till 
de företag och organisationer 
som nyttjar våra anläggningar. 
Exempel är hälsoenkäter, 
hälsoscreening mm.

•	Barnpassning utreds under 
2011 Utredningen är klar och 
verksamheten startar under 
mars 2012.

•	IKSU Tillsammans.

Detta kortalternativ har inte 
rönt så stort intresse men gillas 
av kortinnehavarna. Ca 100 st 
”IKSU Tillsammans” såldes 
under 2011. 

IKSU Ute.

•	Vi har aktivt deltagit i 
grupper som diskuterar 
utomhusverksamhet. Bl a har 
vi deltagit i ”spårutredningen” 
och aktivt följt kommunens 
diskussioner i översiktsplaner 
mm. Under 2011 startade vi med 
hjälp av friluftssektionen viss 
verksamhet med skridskobana 
på Nydalasjön. Diskussioner om 
utomhusverksamhet fortsätter 
under 2012. 

•	Översyn av 
prissättningsmodeller .

Nya modeller för företag och 
organisationer har tagits i bruk. 
 

Stark organisation och
sund ekonomi

Aktiviteter 2011 och 2012

•	1-årsbudget och 5-årig 
proformabudget: fungerar.

•	2-åriga verksamhetsplaner: 
fungerar.

•	Ett mer strukturerat 
arbetssätt och beslutsordning: 
organisation och 
beslutsordning fungerar väl.  
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oss. Mitt IKSU: under 2011 har 
IKSU börjat blogga i stötte 
utsträckning på mitt IKSU. Vi 
har en aktiv kostblogg samt en 
hudterapeutblogg. I övrigt har 
Mitt IKSU ca: 2500 användare. 
Träningsguiden: IKSU har under 
2011 tagit fram en träningsguide 
i syfte att hjälpa människor att 
identifiera vilka drivkrafter och 
mål man har med sin träning. 
Brännbollscupen fick under 
2011 en egen webbsida och 
har en egen facebooksida och 
nyhetsbrev. 

Information, press och PR

Medlemsbrev: 5 ggr per år 
skickar IKSU ut ett digitalt 
medlemsbrev till ca: 15 000 
e-postadresser.

MyNewsdesk: IKSU har under 
2011 skapat ett pressrum där 
vi aktivt och konsekvent jobbar 
med pressmeddelanden och 
nyhetsutskick. Intranätet har 
setts över och ett nytt intranät 
har arbetats fram för att göra ett 
byte under våren 2012.

Fysiska aktiviteter, event för 
kommunikation

Öppet hus/medlemsdag: På 
IKSU sport arrangerades en 
medlemsdag i samband med 
inspirationsdagen oktober. 
På IKSU spa har ett flertal 

medlemsdagar/kvällar 
arrangerats under året. Julbod: 
i samband med julförsäljningen 
hade IKSU en bemannad julbod i 
centrum. Studentinskrivningar: 
vi har deltagit vid 
studentinskrivningar under vår 
och höst. Visningar: IKSU har 
arrangerat flertalet visningar för 
olika grupper under året.

 Tryck och digitala skärmar

Trycksaker: Som ett led i att 
bli tydligare i vårt budskap, 
lättare att nå ut med information 
har IKSU tagit fram nya 
trycksaker i enhetliga format 
för de olika verksamheterna. 
Storbildsskärmar i entréhallarna 
har under året fyllts med allt 
från sektionsinformation 
och matchinfo, till 
föreläsningsinbjudningar. 

Tack vare god kommunikation 
med effektiva verktyg för att 
kommunicera har närheten till 
medlemmar och kunder stärkts. 
Man får som medlem och kund 
snabbare svar på frågor och 
kontakt med personal.

Under 2011 har IKSU 
utvecklat närvaron i de 
kanaler där våra medlem-
mar och kunder finns. Vi 
har även förbättrat infor-
mationskanalerna och 
pressarbetet.

Interaktiv kommunikation

www.iksu.se vår egen webbsida 
är välanvänd med ca: 1 200 000 
besök under 2011. Facebook IKSU 
hade vid slutet av 2011 drygt 5 
000 ”gillare”på Facebook som 
ger möjlighet till dialog i ämnen 
som berör. Facebook Places har 
skapats där man har möjlighet 
att ”Checka in” på IKSU sport 
och IKSU spa. YouTube som idag 
har instruktionsfilmer för vår 
verksamhet, samt reklamfilmer. 
Dessa har tillsammans visats 
ca: 140 000 ggr. Twitter: IKSU 
har sedan våren 2011 ett 
Twitterkonto där man kan följa 

Kommunikation
Kommunikation
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Kvalitet
Det kvalitetsarbete som startade 
i IKSU under 2011 ska resultera 
i ett systematiskt och synligt 
arbetssätt som syftar till att leda 
och utveckla organisationen. 

Kvalitetsarbetet inleddes i 
början av 2011 med att en GAP-
analys genomfördes med hjälp av 
en extern aktör; Esam. Därefter 
vidtogs ett stort grundläggande 
arbete som gjordes av 
ledningen tillsammans med en 
processledare för kvalitet som 
resulterade i en omfattande 
plan för hela kvalitetsarbetet. 
Efter sommaren utbildades 
all personal i kvalitetsfrågor 
och men delades in i olika 
processgrupper för att jobba 
med processanalyser och 
processkartläggning. 

Under det första steget i 
kvalitetsarbetet har alla 
tillsvidareanställda hjälpt till 
att kartlägga vad vi gör, hur vi 
löser våra uppgifter och hur vi 
arbetar för att nå våra mål. Vår 
viktigaste uppgift i nästa skede 
blir att arbeta med de rutiner, 
instruktioner och system som 
säkerställer att IKSU jobbar 
mot ständiga förbättringar och 
ökad nöjdhet bland medlemmar, 
kunder, medarbetare m fl.

När året led mot sitt slut låg vi väl 
till i tidsplanen och 2012 kommer 
att ägnas åt förbättringsåtgärder 
inom de områden som 
identifierats.

IKSU jobbar mot ständiga
förbättringar och ökad nöjdhet
bland medlemmar, kunder,
medarbetare m fl.
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Gruppträning 

Ansvarig: Camilla Alm

2011 har varit ett bra år för 
gruppträningen. Vi har haft fler 
besök på båda anläggningarna 
jämfört med 2010. VI har ökat 
antal besök med 20 000 på 
IKSU sport (totalt ca 292 000 
besök 2011) samt med hela 
12 000 på IKSU spa (totalt ca 
50 000 besök 2011). Indoor 
Walking, som startade i mars 
på IKSU spa, stod för hela 50 % 
av den enorma ökningen där. 
Träningsformen har också blivit 
mycket populär på IKSU sport där 
vi startade i maj. Även Zumba® 
stod för en stor andel av det 
ökande antalet besök på båda 
anläggningarna. Vi har idag ca 
270 gruppträningspass/vecka på 
IKSU sport och ca 90 pass/vecka 
på IKSU spa.  
 
De stora gruppträningsnyheterna 
2011 var Indoor Walking och 
CXWORX™ (ett funktionellt 
corepass från Les Mills). Båda 
träningsformerna har väckt 
enormt intresse och lockar 
en bred målgrupp. Cykel 
är fortfarande den största 
träningsformen räknat i antal 
besök, på båda anläggningarna. 

Vi märker dock att Indoor 
Walking tar mark, framför 
allt på IKSU spa. De största 
gruppträningsformerna efter 
Cykel är BODYPUMP®, Aerobic/
Step och Zumba® samt Mind 
(BODYBALANCE™, Yoga, Pilates) 
på IKSU sport. På IKSU spa är 
Aqua och Zumba® de mest 
populära träningsformerna efter 
cyklingen. Under sommaren 
2011 hölls i vanlig ordning gratis 
sommarträning i Vänortsparken 
där vi haft mellan 100-200 
deltagare varje vecka. Vi 
körde Gympa, Zumba® och 
Afropowerdance®. 
 
Vi har hållit i en rad 
grundutbildningar under 
året för att säkerställa vårt 
instruktörsbehov. Under året 
har vi även kunnat genomföra 
en rad vidareutbildningar för 
att höja kvaliteten. 28 maj-4 
juni arrangerade NNU (Nordiskt 
Nätverk för Universitetsidrott) 
en träningsresa till Turkiet. Cirka 
40 instruktörer och personal 
från IKSU var med på resan som 
hade ett gediget program inom 
träning/gruppträning. 

Syftet med Träningsverksamheten är att
få människor att må bättre genom att
erbjuda ett brett utbud av fysiska aktiviteter.
Aktiviteterna håller hög kvalitet och
riktas till en bred målgrupp.
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Styrke- och 
konditionsträning
Ansvarig: Fredrik Höög 

2011 har varit ett bra år för 
gymverksamheten.  Antalet 
tränande i gymmet är fortfarande 
stigande och statistiken visar 
på en fortsatt ökning av antalet 
medlemmar som nyttjar 
träningsintroduktioner och 
personlig träning.

Friviktsytorna har uppdaterats 
på både IKSU sport och IKSU 
spa. På IKSU sport har bl a 
hantlar med ställ bytts ut och 
ytorna för skivstångsträning 
har uppdaterats. En ny yta för 
träning med TRX-band är också 
en nyhet. Hantlar och ställ 
har även bytts ut i gymmet på 
IKSU spa samt att nya ytor för 
skivstångsträning tillkommit. 

Åtta personer har under året 
jobbat i de två gymmen, med 
träningsrådgivning och upplägg 
av personliga program samt 
drift av lokaler och utrustning. 
Under 2011 har en av våra tränare 
slutat. Inför 2012 är planen att 
rekrytera fler tränare för att 
täcka detta tapp samt för att 

kunna bemanna IKSU plus. Under 
året har det satsats mycket på 
fortbildning.

Antidopingarbetet har fortsatt 
under 2011 och som en de av 
detta har ett antal dopingtester 
genomförts på IKSU sport. 

Inför 2012 finns det planer 
på fortsatt utveckling av 
gymverksamheten. Förutom 
bygget av det nya gymmet 
på IKSU plus så kommer 
konditionsparken att uppdateras 
på både IKSU sport och IKSU spa 
samt ett antal styrkemaskiner på 
IKSU sport att ersättas med nya.

Bollmotion
Ansvarig: Johnny Vedberg

Under vår- och höstterminen 2011 erbjöds träningstillfällen 
till medlemmarna i innebandy, fotboll, basket, och volleyboll 
på IKSU sport. Ingen av dessa aktiviteter är ledarledda. 
Beachvolleybollträningen som är ledarledd har under 2011 ökat sin 
popularitet och antalet pass utökades därefter. 

Totalt har vi kunnat erbjuda ca 35 pass per vecka under högsäsong. 

Golf
Ansvarig: Anna Bäckman

Under året har en av golfsimulatorerna på IKSU sport avyttrats 
och ytan används istället för Indoor Walking. Vi har nu kvar fyra 
golfsimulatorer och våra medlemmar använder dem mer flitigt under 
vintern och våren, men då sommarens utomhussäsong börjar är 
beläggning väldigt låg.

Simskola
Ansvarig: Therese Wadebeck

Barnsimskolan är fortfarande ett populärt inslag i vår verksamhet. 
Simskolan ökar stadigt och under 2011 har 602 barn varit aktiva i 
simskolan. I babysim deltog 140 barn. Vi har också utvecklat simskola 
för vuxna nybörjare under 2011. Där har 23 personer deltagit.
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Brännbollscupen
Ansvarig: Johan Åhman

Brännbollscupen 2011 var 
den 38:e i ordningen och 
den ärofyllda uppgiften 
som Brännbollsgeneral gick 
undertecknad, Johan Åhman. 
Brännbollscupen 2011 tappade 
i antalet aktiva lag från 404 
st (2010) till 370 st . Detta 
trots att vi genomförde mer 
omfattande marknadsföring 
inför årets cup. Vi genomförde 
en ny ”värva supporter tävling. 
Vi skapade en helt ny webbsida 
(www.brännbollscupen.se) för 
brännbollscupen till vilken vi 
styrde trafik. Att det blev färre 
aktiva lag 2011 kan ha olika 
orsaker men en tendens IKSU 
sett under alla år har varit att 
vädret föregående år påverkar. 
Trots att vi även i år fick en hel 
del nederbörd under fredagen så 
präglades årets arrangemang av 
vad brännbollscupen verkligen 
står för, dvs glädje, ungdomligt, 
festligt, vänskap, en sprudlande 
aktivitet samt kamp om bollen. 

Publikfavoriten och 
fjolårsvinnaren Fantomen vann 
både publikens jubel och tog 
hem den ärofyllda titeln som 
cupsegrare och Världsmästare i 
Brännboll 2011. Finalen spelades 
i år igen mot fjolårstvåan BCZ 
som 2010 föll med en ynka poäng. 
I år var Fantomen än mer suverän 
och vann med hela 80-68 poäng 
och dessutom bjöds på en hel 
del härligt spexande. Tjejcupen 

vanns i år igen av stabila och 
överlägsna Sikta på Online, som 
efter seger i finalen mot Loco 
Bobs 79-43, 8:e gången står 
som segrare i tjejcupen. Den 
uppskattade tävlingen ”Best in 
Show” vanns i år av Plakat Pirat 
efter att IKSU:s jury arbetat 
fram vinnaren utifrån 10 st 
nominerade lag. 

IKSU har inför och under årets 
brännbollscup genomfört 
en marknadsundersökning i 
samarbete med Ivar Lundin, 
Infolux. Undersökningen 
visar att Umeborna tycker 
att brännbollscupen 
är viktig, så även äldre 
medborgare. Antalet som 
kom utifrån var 640 st och den 
turistekonomiska omsättningen 
för brännbollshelgen beräknas 
till 2 152 600 kr och bygger på 
en genomsnittskonsumtion 
bland målgruppen på 1 346 kr 
per person och dygn. Denna 
nivå av genomsnittskonsumtion 
är högre än vid andra 
undersökta evenemang i 
Umeå. Sammantaget uppger 
undersökningen att målgruppen 
uppenbarligen är nöjda med sina 
upplevelser. 

Slutligen riktas ett stort tack till 
hela brännbollsorganisationen 
som återigen gjorde cupen till ett 
fantastiskt arrangemang.

Brännbollscupen står för:
glädje, ungdomligt, festligt,
vänskap, en sprudlande aktivitet
samt kamp om bollen.
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Syftet med Sektionsverksamheten är
att få människor att må bättre genom
att erbjuda aktiviteter för en bred
målgrupp där träning, tävling och
eller social gemenskap är centralt.

Sektions-
verksamheten 

VårRuset
Ansvarig: Ingela Strindlund 

Ännu ett år med utmaningar för oss som arrangörer. Detta år stod 
ombyggnationerna av Kolbäcksvägen för det huvudbry som fick oss 
att klura extra mycket för att få ihop en bra femkilometersslinga 
för de ca 2 500 löpare som slöt upp detta år. Relativt hyggligt väder, 
många glada miner och Peter Siepen i sitt esse, gjorde årets event till 
en trevlig upplevelse.

2011 blev dock IKSU:s sista år som arrangör av VårRuset. De senaste 
årens nedgång i deltagarantal ledde till ett strategiskt beslut att rikta 
om resurserna mot andra delar av verksamheten, och istället låta en 
annan aktör ta över stafettpinnen att få Umeåborna att röra på sig. 
Men erfarenheterna från att ha arrangerat detta lopp i en bra bit över 
ett decennium tar vi med oss mot nya utmaningar i framtiden.
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Nyrekrytering
Nyrekrytering av nya medlemmar 
genomfördes som vanligt på 
hösten. Under våren slutade 
många medlemmar i sektionen 
vilket medförde ett stort behov 
av nya ledare, närmare bestämt 
9 stycken. De som utmärkte sig 
mest genom ansökningsbrev och 
intervjuer och fick chansen att 
vara ledare i IKSU alpin 2011/2012 
var: Oskar Riby, Marie Damgaard, 
Mikaela Mattisson, Anna 
Johansson, Gustaf Bernström, 
Tove Kockum, Martin Carstedt, 
Andreas Persson och Albin 
Frandsen.

Resor 2011/2012
IKSU alpin anordnade totalt sex 
resor under verksamhetsåret 
2011.

* Agnäsbacken 29 januari
I samarbete med 
International Office vid 
Umeå universitet erbjöds en 
dagsresa till Agnäsbacken 
för utbytesstudenter med 
tillhörande skidskola av 
sektionens ledare. En mycket 
uppskattad resa då de flesta inte 
åkt på snö innan. 

* Studentski Hemavan 2-6 
februari
Den återkommande succéresan 
till Hemavan som detta år 
lockade rekordmånga resenärer. 
336 resenärer och 14 ledare, en 
ökning med 48 resenärer jämfört 
med tidigare år. Sektionens 
ledare bedriver uppskattad 
skidskola under dessa dagar. 

* Bydalen 16-19 mars
En ny skidort som IKSU alpin inte 
anordnat någon resa till innan. 

Resan var aningens svårsåld 
men tillslut åkte 24 resenärer 
inklusive 2 ledare iväg och 
återvände glada efter en härlig 
helg. 

* Nalovardo 8-10 mars
Även Nalovardo är en ny skidort 
för IKSU alpin. Orten ligger i 
Lappland och erbjuder ett härligt 
skidsystem. Till denna resa 
begav sig 28 resenärer och 2 
ledare. 

* Riksgränsen/Björkliden/
Narvik 4-8 maj
Den populära säsongsavslut-
ningen i härliga Björkliden och 
Riksgränsen. Två fulla bussar 
med 84 resenärer inklusive 
ledare avgick från Umeå på ons-
dagkvällen. Precis som tidigare 
år lades boendet i Björkliden, 
med dagliga bussresor till Riks-
gränsen och Narvik för de som 
önskade. 

* Tärnaby 9-11 december
Sista resan för verksamhetsåret 
och första resan för säsong 
2011/2012. Den populära 
säsongsstarten till ett kyligt 
Tärnaby. 75 resenärer inklusive 
sektionens samtliga ledare följde 
med på denna resa, där priset 
sänktes från förra året pga. 
försäsongspris på liftkort och 
billigare boende. 

Snökatalogen
Snökatalogen trycktes även 
detta år upp i 6500 exemplar 
och delades ut i främst 
studentområderna. Katalogen 
på 20 sidor innehöll information 
om säsongens resor, intervju 
med Maria Pietilä-Holmner och 
annonser. Tanken är fortfarande 

IKSU alpin
Sektionsordförande: 
Andreas Mannberg

Styrelsen
Under det gånga året har det 
hållits ett styrelsemöte i 
månaden, med undantag för 
juni, juli och augusti då inga 
möten hölls. Kontinuerliga 
styrelsemöten första måndagen 
varje månad och sektionsmöten 
efter behov. Närvaron under 
verksamhetsåret har varit bra, 
framförallt på styrelsemöten där 
styrelsen har varit fulltaliga vid 
de flesta möten, men även vid 
sektionsmöten. Vid årsmötet i 
maj månad valdes ny ordförande, 
Andreas Mannberg, samt en helt 
ny styrelse vilket ha inneburit nya 
tankegångar och arbetssätt för 
IKSU alpins verksamhet. 

Arbete
Under verksamhetsåret 2011 
har IKSU alpin fokuserat på 
att öka kvaliteten på resor 
och evenemang. För att öka 
kvaliteten har fokus lagts på 
att erbjuda resenärerna ett 
mervärde på varje resa. Detta 
kan vara allt från tävlingar i 
backen, skidtest och liveband 
på afterskin. Arbetet med 
sektionens styrning i form av 
visions- och missionsmål har 
fortsatt och nya kärnvärden har 
tagits fram som ska genomsyra 
sektionens verksamhet. 
IKSU alpins vision från tidigare 
verksamhetsår används 
fortfarande: 

”Vill genom engagemang skapa 
minnesvärda upplevelser och 
sprida alpin åkglädje”. 

Arbetet med att göra kunskapen 
organisationsbunden inom 
sektionen är igång. Ett 
gemensamt välorganiserat 
intranät har skapats där 
samtlig information såsom 
planerings-, genomförande-, 
och utvärderingsdokument 
finns tillgängliga. Där lagras 
även sektionens styrdokument, 
dagordningar, protokoll och 
andra betydelsefulla dokument 
som gör verksamheten mer 
organisationsbunden och inte 
lika personbunden som tidigare. 

Utbildning
För att höja kompetensen och 
utveckla sektionens ledare, 
samt kvalitetssäkra det vi 
erbjuder våra kunder har vi i år 
genomfört olika utbildningar. I 
första hand har kompetensen 
bland sektionens medlemmar 
utnyttjas, där skid-, snowboard- 
och telemarklärarutbildningar är 
en framstående del. 

Vid säsongens första 
(räkenskapsårets sista) resa 
till Tärnaby genomfördes en 
skidskoleutbildning med och av 
sektionens ledare. Vid resan till 
Riksgränsen hölls en lavinkurs 
av Niclas Stöckel för att höja 
medvetenheten och förståelsen 
för hur laviner uppkommer och 
hur de på bästa sätt undviks. 
Under hösten påbörjades ett 
samarbete med Tina Nilsson 
på Sisu – Idrottsutbildarna 
som hjälpte till med att skapa 
ett bra styrelseklimat och ge 
alternativ på hur en styrelse kan 
arbeta. Samarbetet kommer 
fortsätta in på nästkommande 
verksamhetsår. 
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IKSU basket
Sektionsordförande: 
Filip Fors

Basketsektionen består av ett 
damlag och två herrlag. I båda 
lagen är majoriteten av spelarna 
studenter vid Umeå universitet. 
IKSU basket har under 2011 haft 
ett mycket slagkraftigt damlag. 
Säsongen 2010/2011 vann laget 
division 3 Västerbotten och kom 
trea i norrlandserien Botnialigan. 
För närvarande har damlaget 
ca 15 stycken licensierade 
spelare som företrätt laget 
under seriespel. Under säsongen 
2011/2012 har damlaget spelat 
i den nystartade division 2 
Norrland. I serien deltar lag från 
Luleå, Östersund och Umeå. 
Efter halva serien är spelad är 
IKSU ännu obesegrade och leder 
serien.

Under säsongen 2010/2011 hade 
IKSU basket ett herrlag som 
placerade sig på andra plats 
i division 2 Västerbotten. Den 
bästa placeringen på flera år. 
Till säsongen 2011/2012 lades 
division 2 Västerbotten ner. 
IKSU basket anmälde då två 
herrlag som både spelar i division 
3 Västerbotten, IKSU vit och 
IKSU svart. Tillsammans har 
lagen knappt ca 18 licensierade 
spelare. Efter att halva serien 
är spelad leder IKSU vit serien 
medan IKSU svart placerar sig på 
tredje plats. Båda lagen har dock 
vunnit varsitt inbördes möte.

För att finansiera basketsektions 
verksamhet har sektionens 
medlemmar gjort externa 
jobb samt interna arbeten på 
IKSU som t ex kortkontroller, 

ställt i ordning för salskrivning 
i Arenan, varit funktionärer på 
Vårruset och Brännbollscupen. 
Även rabatthäftet 
«restaurangchansen» har sålts. 
Samtliga sektionsmedlemmar 
har även betalat en 
träningsavgift till sektionen.

IKSU beach
Sektionsordförande: 
Sebastian Ohlsson

Under 2011 uppgick 
medlemsantalet i sektionen 
till 85 stycken. IKSU beach 
fortsätter att fokusera på våra 
nuvarande medlemmar och 
välkomnar samtidigt nya spelare. 

IKSU beach är en klubb som 
satsar på både bredd och spets, 
dvs vi satsar, stöttar och hjälper 
den breda massan lika mycket 
som våra elitsatsande spelare 
och har försökt att skapa en 
balans som ska passa alla olika 
utövare inom denna sport. Än 
har vi en lång väg att gå, men vi 
känner alla att vi är på rätt spår.

Verksamhet under 2011
Styrelsen har arbetat för att få 
fram en klubbkänsla, identitet 
och tillhörighet. Vår önskan är att 
det ska bli en klubb som passar 
alla.

Målet för IKSU beach har 
fortfarande varit att bli synligare 
och roligare. Det grundläggande 
för 2011 har varit att ta fram 
ett gynnande koncept för 
medlemmar och under året 
har vi lyckats tack vare 
träningsgrupper, turneringar, 
middagar och annat. 

att katalogen skall bära sig själv 
ekonomiskt, och på sikt ge ett 
tillskott i sektionen, detta är 
tyvärr inte uppnått än. 

Snömässan 27 november
Detta år var Anna Isaksson 
ansvarig för Snömässan och 
skötte kontakten med utställare 
och annonsörer. Som tidigare 
år anordnades ett railjam, 
modevisning, lotteri, tävlingar 
samt bytesmarknad. Uppskattat 
besöksantal var strax över 1000 
personer. Tappet från succéåret 
2010 kan eventuellt förklaras av 
snöbrist och sammanfall med 
första advent.

Ekonomiska kommentarer
Resultatrapport för verksam-
hetsåret 2011 visar på ett nega-
tivt resultat på -11 000 kr.

Det fortlöpande arbetet 
under året har varit att sträva 
efter att hålla en god balans i 
ekonomin samt att eftersträva 
att vara inom budgetens ramar. 
Ambitionen har varit att erbjuda 
resenärerna så hög kvalitet 
och service som möjligt – till 
ett så lågt pris som möjligt. En 
del av det ekonomiska arbetet 
har således varit att förhandla 
med samarbetspartners i syfte 
att kunna nå vår ambition om 
låga priser. Vid budgetarbetet 
bestämdes, i likhet med tidigare 
år, att resorna ska prissättas så 
de går break-even. Dock lyckades 
alla resor inte nå break-even utan 
några slutade på minusresultat 
på grund av att de inte sålde slut. 
En annan orsak till det negativa 
resultatet är ett minskat 
antal besökare på höstens 
snömässa. Anledningen till det 

minskade antalet besökare, 
och därav mindre intäkter i 
entréavgifter, antas vara dåliga 
väderförhållanden samt att den 
var belagd på första advent. 
Vidare blev kostnaden för reklam 
och PR högre än väntat och detta 
går främst att förklara genom 
bristande kommunikation inom 
sektionen. 

Sektionen bedrivs av engagerade 
ledare som arbetar under 
devisen ”frihet under ansvar”. 
Det hänför sig även till det 
ekonomiska arbetet där varje 
ansvarsområde själva ansvarar 
för att hålla nere sina kostnader. 
För att underlätta för detta 
arbete strävar sektionen efter att 
på olika sätt främja ekonomisk 
delaktighet, ett arbete som ska 
utvecklas allt mer framöver. 
Överlag bör det ekonomiska 
läget för IKSU alpin konstateras 
som stabilt trots det negativa 
resultatet för 2011. 

Slutdiskussion
Under verksamhetsåret 
2011 har arbetet med 
att göra verksamheten 
organisationsbunden fortsatt 
och intranätet är nu den 
självklara informationsbanken. 
Vid samtliga aktiviteter 
som sektionen arrangerar 
har sektionens vision och 
missionsmål funnits med som 
grundpelare, och ska så även 
göra i fortsättningen. Då många 
nya ledare rekryterades in under 
hösten har extra energi lagts på 
sammanhållning genom kick-
off och sociala aktiviteter. Allt 
för att skapa mer glädje, höja 
kvaliteten och skapa kontinuitet i 
verksamheten.
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evenemang. Tränare för 
grupperna är spelare från 
elitgrupperna med undantag för 
Isak Hermansson. 

Elitverksamhet
Marcus Bohlin är ansvarig för 
detta område.

Det finns en dam och en 
herrgrupp och spelarna har 
själva motiverat sin plats i 
gruppen genom en skriftlig 
ansökan till styrelsen. Gruppen 
består idag till största delen av 
spelare som under 2011 spelat på 
Swedish beachtour eller som har 
förhoppningar om att ta sig dit 
under säsongen 2012. 

Under året har IKSU 
beach tillsammans med 
IKSU framarbetat ett 
ersättningssystem med 
traktamente för elitspelarnas 
utlägg med resor och boende. 

Ungdomssatsning
Ungdomssatsningen för i år 
har brutit ny mark i och med ett 
samarabete med KFUM. Under 
året har 4 ungdomsgrupper 
startats från 6 till 18 års 
ålder. Tränare för grupperna 
är medlemmar i IKSU beach, 
tillika deltagare i någon utav 
träningsgrupperna. 

Specialidrott beachvolley 
gymnasium och högstadium. 
Björn Harnerud är ansvarig för 
detta område som erbjuder de 
kommunala gymnasieskolorna 
att välja till beach som 
specialidrott. Under 2011 har 
Björn tränat ett 10 elever från 
Minervaskolan. Även en grupp 
från den idrottsinriktade 

högstadieskolan, Proolympia, 
tränas av Martin Barrefalk 
(spelare i elitgruppen). 
Samarbetet med hög- och 
gymnasieskolorna planeras 
fortsätta även under 2012. 

Tävling
För de större turneringarna, 
som ”Challenger”, ansöker IKSU 
beach om tillstånd för att få 
hålla i dessa, vilket framförallt 
genomförs av elitgruppen. 
Intresset att anordna mindre 
tävlingar, som ”Open” har ökat 
bland medlemmarna och vi 
ser under kommande år över 
tillväggångssättet för dessa 
arrangemang så att tydliga 
riktlinjer finns för hur man går 
tillväga vid arrangemang av 
tävlingar. Under 2011 har IKSU 
Beach haft fortsatt stor hjälp 
av Malin Sandström som har 
varit med vid alla turneringar, 
rapporterat in resultaten och 
hjälpt arrangörerna med allt från 
anmälan till att plocka ihop efter 
avslutad turnering.

Evenemang
IKSU beach har under 2011 
genomfört Swedish Beach tour 
Umeå tillsammans med SVEAB. 
Evenemanget krävde mycket 
engagemang och arbete, men 
tack vare våra medlemmar så 
blev det även detta år en succe. 
I år ökade IKSU beach ansvar 
och delaktighet i jämförelse 
med tidigare år. I samband 
med Swedish Beach Tour 
arrangerades en fest för spelarna 
som deltagit på touren, som 
även var öppen för IKSU beach 
medlemmar som engagerat 
sig i evenemanget. Vidare 
anordnades en favorit i repris av 

Föreningen med styrelsen 
i spetsen står nu inför ett 
omorganiseringsarbete där 
målet är att öka effektiviteten 
och skapa ytterligare delaktighet 
för medlemmarna, vilket i 
praktiken innebär att hitta 
nya arbetssätt istället för 
den tidigare strukturen med 
olika arbetsgrupper. Detta för 
att ytterligare effektivisera 
föreningens arbete och för att 
stärka klubbkänslan. Vi vill få 
alla att dra åt samma håll och 
tillsammans bära föreningen. 
Vi tycker att vi är på rätt väg 
då vi under året anordnat fler 
turneringar, både inomhus och 
utomhus, fått fler engagerade 
spelare och en mer etablerad 
klubbkänsla. Vi har tillsammans 
med medlemmarna ordnat 
middagar och temafester, 
och ökat aktiviteten från 
träningsgrupperna i allt ifrån 
fortsatt ansvar för hallskötsel 
till delaktighet i evenemang som 
Swedish Beach Tour. 

Under sommaren var IKSU 
beach återigen medarrangör 
under Swedish Beach tour Umeå 
som gick av i stapeln i augusti. 
Delaktigheten och ansvaret 
i projektet har växt med de 
senaste åren av samarbete med 
Swedish Beach Tour. Detta har 
IKSU beach elitgruppen och de 
andra träningsgrupperna, samt 
övriga spelare som ställde upp 
att tacka. 

IKSU beach finns även tillgängligt 
på Facebook, där det bland annat 
kommuniceras ut information 
kring kommande tävlingar och 
hur man gör för att anmäla sig till 
dessa. Här kan de medlemmar 

som vill ta initiativ till evenemang 
och annat nå ut till varandra. 

Under året har även en 
samarbetskontakt inletts 
med Umeå kommun dels i 
marknadsföringssyfte med 
också för att bidra till att få Umeå 
kommun att ”synas”.

Träningsgrupper
Intresset för att vara med i en 
träningsgrupp har ökat enormt 
mycket under året och det var 
många gamla och nya spelare 
som anmälde sitt intresse. Som 
följd av detta har även antalet 
träningsgrupper ökat, samtidigt 
som några träningsgrupper 
har fått minskad träningstid 
från två gånger i veckan till en 
gång i veckan. Detta för att 
låta fler spelare få möjlighet av 
vara med i en träningsgrupp. 
Det finns nu två elitgrupper, en 
på dam och en på herrsidan. 
Under elitgrupperna finns 4 
damgrupper och 3 herrgrupper, 
med ca 7 spelare i varje grupp. De 
spelare som var intresserade av 
att vara med i en träningsgrupp 
fick skicka in en skriftlig 
anmälan. Sedan togs spelare ut 
av tränarna (från föregående år), 
samt genom ”try-out” för nya 
spelare. Kriterier för att få vara 
med i träningsgrupperna är en 
ambition att tävla samt att man 
är med och bidrar till klubben. 
Då intresset för IKSU beach 
har ökat har även behovet att 
hjälpas åt ökat för att kunna hålla 
ihop föreningen. IKSU beach 
arbetar med andra ord aktivt 
för att öka engagemanget och 
delaktigheten hos medlemmarna 
genom att involvera spelare 
i träningsgrupperna vid olika 
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in som en samarbetspartner 
till Swedish Beach Tour. Redan 
nu har nyckelpersoner från 
IKSU beach utsetts för att vi 
ska kunna vara med så tidigt i 
processen som möjligt och få 
ökad påverkansmöjlighet.

IKSU brännboll
Sektionsordförande: 
Gustav Pettersson

IKSU brännboll är en drivande 
sektion för att utveckla och 
vitalisera brännbollen i Umeå. 
Sektionen engagerar ca 150 
personer som är med och spelar 
i de cuper sektionen driver. I 
styrelsen finns de mest drivna 
entusiasterna som deltar i 
IKSU:s arbete runt den stora 
brännbollscupen i maj, med 
400 deltagande lag och ca 
4000 utövare. I arbetet inför 
turneringen fanns sektionen med 
och tog fram en ny hemsida. Det 
var också sektionen som skötte 
uppdateringen på hemsidan. 

IKSU brännboll har själva 
arrangerat 3 cuper under 
2011: Förcupen, Masters, 
Finalcupen. Studentcupen i 
september tillsammans med 
Umeå Studentkår blev inställd 
på grund av dåligt väder. En 
uppgång i antalet deltagande 
lag på sommarcuperna har skett 
under året, något som avspeglar 
sektionens inriktade arbete mot 
att åstadkomma just detta.

Utöver detta så reste sektionen 
till Bollnäs i juli för att delta 
i Bollnäs Brännbollsyra. Det 
slutade med en semifinalplats 
och givetvis spelade laget i IKSU 
brännbolls officiella kläder.

Planer för framtiden är att 
föryngra deltagandet i stora 
cupen genom att etablera 
Studentcupen samt delta 
aktivt i utvecklingsarbetet 
av Brännbollscupen. 
Huvudfokus kommer att ligga 
på att både utöka samt utveckla 
Brännbollscupen och då främst 
med fokus på hur arrangemanget 
som helhet kan bli mer 
attraktivt både på och utanför 
brännbollsplanen.

IKSU fitness
Sektionsordförande: 
Erik Sandin 

Sektionens ansvarsområden

•	Stärka IKSU:s idrottsprofil 
bland regionens atleter. 

•	Uppmuntra och ge sektionens 
medlemmar möjligheter att 
utvecklas och tävla på elitnivå.

•	Öka intresset för tävling inom 
regionen.

•	Organisera och genomföra 
Athletic Umeå.

•	Samordna genrep inför 
tävlingar. 

Vision
IKSU fitness ska vara en sektion 
där ett ökat antal medlemmar 
känner glädje, gemenskap och 
uppmuntran i att utvecklas och 
tävla för IKSU fitness

Möten
IKSU fitness hade ett 
medlemsmöte 2011-09-19 där en 
ny styrelse valdes. 

Medlemsutveckling
Eftersom ny styrelse valdes un-
der hösten och inga föregående 
protokoll eller dokument fanns 

förra årets beachgala med ”röda 
mattan”-tema och priser till olika 
spelare och medlemmar som var 
mycket uppskattad.

IKSU beach ställde även i år 
upp med funktionärer till både 
brännbollsyran och Vårruset. 
Andra externa evenemang för 
IKSU:s räkning har anordnats, 
som exempelvis en vårfest till 
förmån för en läkarkonferens. 
Men även internt har olika 
evenemang anordnats av IKSU 
beach medlemmar, så som 
miniturneringen ”beachstegen” 
som funnits öppen för anmälan i 
beachhallen.

Resultat
IKSU beach har funnits repre-
senterade på alla deltävlingar i 
Swedish Beach tour 2011, samt 
vid SM i Malmö. Totalt 16 spelare 
(8 damer och 8 herrar) represen-
terade IKSU på touren. Under SM 
deltog även fler spelare, både på 
junior- och seniorsidan. Tack vare 
många semifinaler och finaler så 
har IKSU synts mycket i rutan då 
dessa arrangemang har visats 
på tv. 

Björn Berg och Nejc Zemljak 
tog hem tourfinalen på Swedish 
Beach Tour 2011. IKSU:s spelare 
representerade Sverige under 
OS- kvalet, från herrsidan var 
det Simon Ekbäck och Andreas 
Rågfeldt som åkte till Ukraina och 
från damsidan åkte Nora Tawhid 
och Rivia Oliveira till Ryssland. 
Björn Berg spelade även 
internationellt på World Tour.

Under SM i Malmö var 3 herrlag 
från IKSU bland de 8 bästa och 
3 damlag från IKSU bland de 

8 bästa. Johan Bergman och 
Martin Barrefalk tog brons och 
Marianne Hellberg och Lisa 
Sundberg kom på femte plats. På 
juniorsidan i SM tog IKSU brons 
(Jens Vidmark och Isak Ferm) och 
även i mixed SM tog IKSU hem ett 
brons (Viktoria Aktell och Erik 
Nygård)..

Skötsel av beachhallen
Träningsgrupperna fortsätter 
att sköta hallen. Under året 
har IKSU beach bytt ut trasiga 
stolpar i beachhallen och har 
liksom tidigare år sett till att 
preparera och sätta upp nät ute 
på Bettnässand och på IKSU:s 
utomhusbanor. 

Projekt för framtiden
Under 2012 kommer vi att 
arbeta ännu mer för att få en 
än mer levande och synligare 
klubb. IKSU beach hoppas och 
önskar att vi kommer att kunna 
arbeta vidare med den fina 
klubbkänslan som har vuxit 
fram under åren, mycket tack 
vare träningsgrupperna och 
deras individuella och ideella 
insatser, både i hallen och privat. 
Sedan hoppas vi såklart på att 
vi kommer att nå ut till den stora 
massan som faktiskt spelar 
beach lite nu och då på IKSU.

Vi hoppas också på att det 
kommer att anordnas fler 
turneringar och tävlingar under 
det kommande året, både 
inomhus och utomhus. Under 
2011 satsade vi på att hjälpa våra 
elitsatsande lag och det hoppas 
vi att vi kommer att fortsätta 
med under 2012.

Även detta år kliver IKSU beach 
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detta under en oförglömlig 
helg i fantastiska Åmseles 
närområden.

Övriga arrangemang 
Utöver vårt officiella turprogram 
arrangerades, för att nämna 
något, en team building-aktivitet 
för Umeå universitet.

IKSU frilufts fick under senhös-
ten tillstyrkt ett driftsbidrag av 
fritidsförvaltningen för anlägg-
ning av en isbana för långfärds-
skridskoåkning på Nydalasjön. 
Sektionen påbörjade planering 
av projektet och startade ett 
lovande samarbete med 
Akademiska Hus Norr. 

Som terminsavslutning 
arrangerandes en fest för alla 
deltagare. Det blev succé och vi 
planerar därför att göra detta till 
ett återkommande evenemang.

Ledarna 
Elva nya ledare till vilka 
påbörjade i januari vår 
interna 100 timmar långa 
ledarutbildning. Utbildningen 
innehåller bland annat teoretiska 
och praktiska moment inom 
ledarskap, ekonomi, säkerhet 
(t ex lavinkunskap och första 
hjälpen i fält), förenings-/
sektionskunskap och 
friluftsteknik. Under hösten 
antogs 10 ledare som påbörjar 
ledarutbildningen 2012. 
Sammantaget hade IKSU frilufts 
vid årsskiftet ca 30 aktiva ledare 
(inklusive nyantagna).

För att tillgodose våra ledares 
fortsatta utveckling inom 
friluftsliv och ledarskap, samt 
för att stärka kamratskapet, 

hålls med jämna mellanrum olika 
aktiviteter (genom TRIM). Några 
sådana tillfällen var under året 
bl a en tur till Norrbyskär i maj, 
där ledarna fick chansen att 
umgås och göra team building-
aktiviteter, en grottingtur i 
Norges största grottsystem 
på senhösten, och den årligen 
återkommande turen till Tärnaby 
vid lucia, då telemarksåkning 
stod på programmet. 

Undergrupps- och 
styrelsearbete 
Varje ledare arbetar utöver 
ordinarie turverksamhet i någon 
av våra fyra olika undergrupper: 
material, PR, ledarrekrytering 
och TRIM. Under 2011 har TRIM 
ordnat vidareutbildningar för 
ledarna (se ovan). PR har utöver 
”ordinarie uppgifter”, som främst 
innebär att sammanställa och 
synliggöra våra turer, publicerat 
en ny sida för bilder och videos. 
Vår klassiska ”skridskolistan” 
har bytt skepnad och den 
kommunikationen sker 
numera (på prov) via Facebook. 
Materialgruppen ansvarar dels 
för SAREK, dels för BASE CAMP, 
där vi har utrustning till våra 
turer. Material har fortsatt det 
arbetet med att förvalta och 
serva utrustning (se mer under 
SAREK nedan). Ledarrekrytering 
har arbetat med en av sektionens 
viktigaste funktioner: att se till 
att nya friluftsledare rekryteras, 
utbildas och har kul (se ovan).

Styrelsen har sammanträtt 
cirka en gång varje månad 
undantaget juni-augusti. Nya 
styrelsemedlemmar har under 
året tillsatts för posterna 
sekreterare, PR-ansvarig, TRIM-

att tillgå så upprättades en 
ny medlemsförteckning. 
Uppskattningsvis låg med-
lemsantalet på ca 15 personer i 
augusti månads slut. Vid årsslut 
2011 låg medlemsantalet på ca 
25 personer.

Ekonomiska resultat
IKSU fitness slutade på ett 
positivt resultat tack vare 
ökade intäkter i form av 
medlemsavgifter till sektionen. 
IKSU fitness egen tävling Athletic 
Umeå 2011 gav ett positivt 
ekonomiskt resultat.

Sportsliga resultat
Efter ett lyckat kval till Fitness 
Five så hade IKSU fitness 5 
deltagare med på finalen som 
gick av stapeln i Åhus. De som 
var med var Anna-Lotta Norberg 
(4:a), Rookie Westin (3:a), Erik 
Lundegård (6:a), Victor Paju (8:a), 
Kristoffer Johannesson (11:a).

13:e augusti var det dags för 
SM i Athletic Fitness i Karlstad. 
Här tog IKSU fitness en 
bronsmedalj i form av Rookie 
Westin. Även Peter Widding var 
med i herrarnas korta klass och 
slutade 11:a. Bland damerna 
så tog Anna-Lotta Norberg en 
hedrande 4:e plats.

Under december månads början 
hölls Fitnessfestivalen nere 
i Göteborg. Under festivalen 
anordnades NM i Biceps Battle 
samt SM i chins och dips. Lotta 
Ekman vann damklassen i Biceps 
Battle! Erik Lundegård placerade 
sig 5:a i dipsmomentet och tog 
en silvermedalj när det handlade 
om chins.

IKSU frilufts
Sektionsordförande: 
Johan Bagge

Turerna 
Frilufts huvudsakliga arbete och 
mål är att arrangera och erbjuda 
ett brett utbud av friluftsturer. 
Under 2011 genomfördes 16 
turer av olika karaktär och för 
olika målgrupper, öppna för 
allmänheten (se nedan), varav 
5 på våren och 11 på hösten. Vi 
hade deltagare från 26 länder, 
alla kontinenter utom Antarktis 
och Australien. 

Vår 2011: 
26/2 Vinteraktivitetsdag, 12-
13/3 skuleskogen i vinterskrud, 
17/4 älgsafari, 28/4-1/5 vårtur 
med tjäderspaning, 20-22/5 
friluftsfestival 

Höst 2011 
8-11/9 Fjällvandring i 
børgefjell nationalpark, 15-
18/ 9 fjällvandring med topp-
ambitioner, 1-2/10 vandring 
vid höga kusten, 8/10 hiking på 
Holmön, 8-9/10 överlevnadstur 
för nybörjare, 21-23/10 grotting i 
Norge, 19/11 paddla kanot längs 
sävarån, 2-4/12 westernridning i 
norrländsk vinterskog

14, 15, och 16, /12 SEA SPA
Turerna 2011 utgjordes både 
av årligen återkommande 
turer samt några nytillkomna. 
Nytt för året var bland 
annat Friluftsfestival – en 
multiaktivitetstur där deltagarna 
under en fullproppad helg 
fick prova på MTB, forskajak, 
vandring, kanadensare, 
lägerteknik m m Ca 30 deltagare 
och ledare praktiserade 
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IKSU kampsport fortsätter att 
vara en stark tävlingsklubb 
inom kampsporterna. Ett flertal 
medaljer har bärgats under året. 
Nämnas bör Robert Israelsson 
och Henrik Israelsson som tog 
föreningens första medaljer i 
judo någonsin. Karl Dahlgren 
gjorde come back i landslaget 
i ju-jutsu och representerade 
Sverige på EM i Maribor, 
Slovenien.

Vi har under året inlett en rad 
samarbeten som på olika sätt 
gynnar vår verksamhet. Vi har 
bidragit med ledare till KFUM:s 
lägerverksamhet på Nydala och 
till Minervaskolans specialidrott. 
Träningsutbyten har skett med 
klubbarna Renyi och Umeå 
Shotokan klubb.

Vår styrelse har genomgått 
utbildningen Idrottens 
föreningslära via SISU. Arvid 
Alm och Emma Wennerberg 
erhöll stipendier för sitt 
engagemang i föreningen och 
fick åka på ledarcamp som är ett 
utbildningsläger för unga ledare.

IKSU kendo
Sektionsordförande: 
Stefan Sandström

Nya grader inom klubben
Stefan Sandström (jon-dan), 
Amanda Arnö (san-dan), Sandra 
Lindberg (sho-dan)

Träning
Under verksamhetsåret 2011 
har alla träningar hållits i IKSU:s 
lokaler. Under vårterminen 
var träningstiderna tisdagar, 
onsdagar, torsdagar och 
söndagar. Onsdagar var helt 

ägnade till juniorverksamhet. 
Under höstterminen flyttades 
tiderna till tisdag, onsdag och 
söndag. Onsdagsträningarna för 
juniorerna utgick helt på grund 
av brist på lokal och istället 
flyttades dessa till varannan 
lördag från och med oktober. 
Alla träningar under vårterminen 
har varit i England, förutom 
torsdagsträningarna som hölls i 
Rom. Under höstterminen hölls 
alla träningar i England förutom 
torsdagsträningarna som hölls i 
Paris fram till den 28 september 
och därefter flyttades till 
onsdagar i England.

Vårterminen 2011 har varat 
mellan 30 januari och 5 juni 
med 73 träningstillfällen. 
Under sommaren har det hållits 
sommarträning varje tisdag 
14 juni till 23 augusti, totalt 11 
träningstillfällen. Höstterminen 
2011 innehöll 53 träningar från 1 
september till 11 december

Tävlingar
Sugo & Etsoku Cup i Stockholm 
2011: Från IKSU kendo deltog 
Maja Vågberg och Amanda Arnö

Europeiska mästerskapen i Polen 
2011: Deltagare från IKSU kendo 
som representerade Sverige var 
Maja Vågberg och Amanda Arnö.

Norrländska mästerskapen 
i Luleå 2011: Deltagare var 
Johannes Eriksson, Sandra 
Lindberg, Carl Weidenstolpe, 
Anders Hedman, Felicia 
Johansson, Evelina Broman 
och Emma Bjurström. Under 
tävlingarna tog Evelina Broman 
silver och Sandra Lindberg brons 
i damklassen. Felicia Johansson 

ansvarig och materialansvarig. 
Två styrelsemedlemmar 
genomgick i början av året 
styrelseutbildningen som 
arrangeras av SAIF och SISU i 
Uppsala, vilken de var mycket 
nöjda med.

Uthyrningsbutiken SAREK 
Sarek fyller en mycket viktig 
funktion för friluftslivet i 
Umeå genom att tillhandahålla 
friluftsutrustning, av hög kvalitet 
till lågt pris, för allmänheten. 
Nya inköp till SAREK var 
bland annat randoné- och 
snowboardutrustning. Vi har 
även p g a stor efterfrågan tagit 
in fjäll- och terrängkartor och 
turmat för försäljning.

IKSU innebandy
Sektionsordförande:  
Anders Hamrén 

Styrelsearbetet under året
Styrelsearbetet har under 2011 
präglats av ekonomifrågor 
och ett långsiktigt fokus på 
att skapa en verksamhet som 
är självbärande. En del av 
det arbetet har handlat om 
att kartlägga och verifiera 
alla kostnader för att se hur 
verksamheten kan optimeras. 
Men framförallt har en helt ny 
budget arbetats fram för att 
möjliggöra en anställning av en 
person som kan jobba heltid med 
införsäljning av sponsorer och 
projekt. 

Sportsligt
IKSU innebandy vann damernas 
elitserie för tredje säsongen i rad 
och tog sig till sin 6:e SM-final 
på 7 säsonger. Finalen gick av 
stapeln i Malmö Arena inför 

fullsatta läktare och direktsänd 
television. IKSU ställdes mot 
Stockholmslaget Djurgården 
men lyckades inte bärga ett 
nytt SM-guld. Djurgården vann 
matchen men IKSU kunde trots 
det summera ytterligare en 
mycket framgångsrik säsong. 

Säsongen 2011-2012 inleddes 
med ett helsponsrat tränings-
läger på Gotland i augusti. En ny 
tränare rekryterades för att kom-
plettera Johan Sjöström. Thomas 
Hugosson anslöt till ledarstaben 
i slutet på augusti.

IKSU ungdom har under 2011 
spelat i division 1.

Marknadsföring och PR
IKSU innebandy har genererat 
positiv exponering av IKSU:s 
varumärke i såväl lokal- som 
riksmedia. 

Ekonomi
Resultatet för 2011 visar på 
ett underskott. Dock finns det 
flera faktorer som pekar på att 
utvecklingen går åt rätt håll 
under 2012. Förhandling med 
några nya stora sponsoravtal 
har inletts i slutet på 2011 vilket 
kommer att påverka resultatet 
för 2012.

IKSU kampsport
Sektionsordförande:  
Karl Dahlgren

Under året har vi åter erbjudit 
träning i idrotterna sport 
ju-jutsu, brasiliansk jiu-jitsu 
(BJJ), submission wrestling 
och judo. Nytt för i år är att 
IKSU kampsport blivit medlem i 
judoförbundet.
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de arbetar nu både effektivare 
och bygger leder med högre 
kvallitet. Därför har lederna 
på väggen fått mycket beröm 
av våra besökare. Detta är ett 
mycket gott betyg, med tanke på 
anläggningens ålder.

Tävlingar:
Klättersektionen arrangerade 
bouldertävling “Novemberdraget 
2011” i november. 60 deltagarna 
tävlade i 3 timmar och de tre 
bästa damerna och herrarna 
fortsatte till finalen. Tävlingen 
lockade deltagare från alla 
större klätterklubbar i Norrland. 
Arrangemanget var lyckat och 
vi ser fram mot att arrangera en 
liknande tävling i april.

Kurser:
Under 2011 hade 
nybörjarkurserna lockat 171 
deltagare. Vi har förstärkt 
med två nya instruktörer vilka 
har börjat arbeta med våra 
kurser. Tre av våra mer erfarna 
instruktörer åkte under hösten 
på seminarium för att uppdatera 
sina instruktörslicenser.

Ungdomsverksamhet:
En juniorgrupp med fem 
deltagare ledd av Petra 
Rantatalo och en mindre med 
två juniorer som tränas av 
Linus har under året tränat 
varje vecka på olika nivåer. 
Linus Malms träningsgrupp 
har deltagit träningsläger i 
Stockholm, tillsammans med 
de bästa svenska juniorerna. 
Vi har inlett ett samarbete 
med en av tränarna till 
landslagsklättrarna, f d. IKSU 
klättrings ordförande Carlos 
Cabrera, och har tillsammans 

med honom tagit fram en helt 
nytt träningsupplägg för våra 
juniorerna. Till våren kommer 
dessa juniorer att delta i svenska 
junior bouldercupen.

IKSU längdskidor
Sektionsordförande: 
Martin Backéus

Ännu ett händelserikt år för 
sektionen får sammanfattas 
med ett ord, utveckling. I och 
med det ökade intresse som 
visat sig på motionsnivå för att 
åka längdskidor nationellt, och 
fortsatta framgångar för Sverige 
i skidspåren internationellt, så 
har det också avspeglat vardagen 
i Umeå på det lokala planet. Det 
kryllar av skidåkare i spåren och 
det syns även på våra träningar 
som har fyllts till bredden av 
skidintresserade studenter 
och motionärer. Vi har även 
passat på att utökat och stärkt 
vår interna styrelse med Linda 
Fröbom (Medlemsansvarig) 
och Ida Danielsson (Hemsidan). 
Johan Kärner har förstärkt 
i tränarleden, och samtliga 
tränare har ökat sina kunskaper 
genom utbildningar från 
skidförbundet. 

Träningar
Sektionens tisdagsträningar 
har varit ett populärt inslag från 
våra medlemmar. Som mest 
har vi varit runt fyrtio personer, 
och i genomsnitt ca tjugofem 
stycken under både höst och 
vinter. Träningarna har byggts 
upp så att medlemmar med 
varierad fysik och skidvana 
(vintertid) ska kunna träna 
tillsammans. Under hösten som 
är en uppbyggnadsperiod inför 

tog priset för Fighting Spirit. 
Anders Hedman tog guld och Carl 
Weidenstolpe brons i klassen 
individuell rookie. IKSU kendos 
lag tog brons i tävlingarna. 
Svenska mästerskapen 2011: I 
SM representerades IKSU kendo 
av ett lag bestående av Mattias 
Johansson, Mattias Vågberg, 
Maja Vågberg, Evelina Broman.

Five Nations i London 2011: 
Deltagare var Maja Vågberg och 
Amanda Arnö

Stockholm Kendo Open 2011: 
Till tävlingarna åkte Mathias 
Johansson, Maja Vågberg, 
Sandra Lindberg och Anders 
Hedman

Läger och landslagsläger 

•	Landslagsläger januari: Maja 
vågberg och Amanda Arnö

•	Landslagsläger i mars: Maja 
Vågberg och Amanda Arnö

•	Landslagsläger i april: Maja 
Vågberg och Amanda Arnö

•	Graderingsläger vårterminen 
2011 i juni

•	Läger i Amsterdam, 
Nederländerna: Deltagare var 
Maja Vågberg

•	Landslagsläger i november: 
Maja Vågberg och Ambjörn 
Holmqvist

•	Träningsläger i Skellefteå: 
Ambjörn Holmqvist, Maja 
Vågberg, Mattias Vågberg, 
Mathias Jonsson

•	Graderingsläger höstterminen 
2011 i december 

Antal medlemmar
Vårterminen 2011: ?? medlemmar 
Höstterminen 2011: 27 
medlemmar

Skador
Under 2011 har det inte varit 
några alvarliga kendorelaterade 
skador. 

Övrigt
Under 2011 har IKSU kendos 
hemsida gått igenom stora 
förändringar för att göra den mer 
lättanvänd och mer tillgänglig för 
de som har frågor rörande kendo.

Under året har klubben haft 
ett klubbutvecklingsmöte där 
man bland annat har tagit upp 
frågor rörande hur många nya 
medlemmar klubben hoppas på 
ska fortsätta varje termin, hur vi 
ska nå ut till befintliga och nya 
medlemmar genom olika medier, 
bemötande och även sponsring 
av elitsatsande och hur denna 
ska utformas.

IKSU kendo har deltagit i Sports 
Camp på Nolia i augusti 2011.

2011 har klubben varit ut i flera 
skolor och visat kendo och vi 
har haft två evenemang där 
utomstående har betalat för att 
prova på kendo. 

IKSU klättring
Sektionsordförande: 
Linus Malm 

Underhåll av klätterväggen:
Väggruppen (bestående av 7 
medlemmar) har under Korosuos 
ledning ansvar för underhåll av 
klätterväggen och intill liggande 
områden. Merparten av deras 
arbete går ut på att med att 
sätta upp nya och ta ner gamla 
leder, samt tvättning av grepp 
och städning vid väggen. Saku 
utvecklat gruppens arbete och 
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Svenska skidförbundets 
stegutbildningar
För att utveckla sektionens 
tränare har sex stycken i 
tränartrojkan genomfört 
Skidförbundets egna 
utbildningsprogram för 
skidtränare. Barnutbildningen, 
steg ett, samt 
ungdomsledarutbildningen, 
steg två. Utbildningen 
varade under två helger och 
innefattade föreläsningar 
och gruppdiskussioner i allt 
från motorisk utveckling till 
ledarrollen, men innehöll 
även en del praktiska moment 
i form av teknikanalys och 
ett aktivitetsupplägg där 
vi själva fick agera kreativa 
utvecklare och kritiska tänkare. 
Utbildningen var även ett bra 
tillfälle för tränarna att öka 
samhörigheten och bilda ett 
starkare team, vilket vi anser har 
utvecklat både oss själva, men 
framförallt träningarna vi själva 
genomfört i sektionen.

Ekonomi
Nytt för i år inom sektionen är 
att vi har tagit betalt för valla-
kursen, 100 kr för medlemmar 
och 250 kr för icke medlemmar. 
För tränarutbildningarna från 
Svenska skidförbundet, ansökte 
sektionen om pengar från IKSU 
och Riksidrottsförbundet, som 
beviljades. Dessa pengar använ-
des för att betala kostnaderna 
för kursen. I övrigt är ekonomin 
stabil för sektionen, inga större 
utgifter har genomförts under 
föregående år. Medlemsavgiften 
är fortfarande 200 kr/år. 

Hemsidan
Vi har ökat hemsidans 

användarvänlighet genom att 
använda en tydligare struktur 
med fliksystem. Vi har även ökat 
intresset på vår Facebooksida, 
där medlemmar och andra 
intressenter kan ta del av, och 
interagera med oss i styrelsen på 
ett enklare och effektivare sätt. 
Som vän med oss på Facebook så 
kan man ta del av de evenemang 
vi genomför, framförallt när 
det gäller träningsupplägg och 
dylikt. 

IKSU löpning
Sektionsordförande: 
Jonas Westerberg

År 2011 hade IKSU löpning totalt 
42 betalande sektionsmed-
lemmar. Vår verksamhet har 
bedrivits organiserat där vi har 
haft två gemensamma tränings-
tillfällen per vecka under våren 
och på sommaren. Under hösten 
har vi haft ytterligare ett gemen-
samt träningspass på onsdagar. 
Under tiden november-mars 
har medlemmarna haft möjlig-
het att använda Friidrottshallen 
på Nolia för intervallträning på 
måndagskvällar. Även detta år 
har man delat träningstiden med 
löparna från IFK Umeå. Det andra 
träningstillfället har vi haft på 
lördagar då vi har sprungit ge-
mensamma långpass med IKSU 
sport som utgångspunkt. Under 
sommarperioden har vi kunna 
använda den nya Campusarenan 
för att träna på bana. 

Andra aktiviteter för 
sektionmedlemmarna, utöver 
löpning, var bl.a. deltagandet 
i Vårrusets arrangemang. Vi 
var även med och arrangerade 
”Inspirationshelg för tjejer” 

kommande skidåkning, så har 
träningarna varit av högintensiv 
karaktär i gemensam trupp, 
med moment av framförallt 
löpning och stavgång, ofta med 
intervallinslag. Styrka, spänst 
och friidrottsbaserad träning 
har också genomförts. När snön 
sedan kom så har vår stående 
utgångspunkt varit i skidspåren 
på Mariehemsängarna och i 
Stadsliden. Medlemmarna 
har då haft tre skilda val under 
varje träningspass där de 
kunnat välja mellan att träna 
teknik i klassisk eller fristil, 
eller intervaller i klassiskt. 
Teknikträningen i klassiskt och 
skate har genomförts i form 
av punktinsatser på de olika 
växlarna som stilarna innefattar. 
Det första passet fokuserar 
därmed extra på växel ett, pass 
två på växel två osv. 

Medlemmar
Under hösten -11 har det blivit 
enklare för medlemmar att 
anmäla sig till sektionen IKSU 
längdskidor. Det genom att 
sektionen har valt att använda 
Dinkurs som inbetalningsmetod 
för medlemmar. I och med att 
sektionen använder Dinkurs, så 
betalas medlemsavgiften direkt 
över nätet och ett automatiskt 
medlemsbrev skickas ut till den 
nya medlemmen. Inför säsongen 
11-12 hade sektionen ett mål att 
ha över 75 medlemmar vilket i 
dagsläget är uppnått. 

Aktiviteter
Vi arbetar med att utveckla våra 
arrangemang och aktiviteter för 
medlemmarna kontinuerligt. I 
fjol genomfördes en vallakurs, 
men med ökat tryck inför denna 

vinter så bestämde vi oss för 
att arrangera två kurser denna 
vinter. Bägge fylldes till kvoten av 
deltagare, som under en helkväll 
på IKSU sport under december 
månad fick chansen att lära sig 
om vallning i både teorin och 
praktiken.

Under våren -12 har en 
medlemskväll anordnats för att 
dels låta medlemmarna få en 
vidare inblick i hur sektionen 
arbetar, dels föreläsa och 
besvara frågor kring träning, 
teknik, kost, utrustning osv, 
men även att få feedback från 
medlemmar över vad som varit 
bra och vad som kan utvecklas 
framgent, och framförallt för att 
ha en trevlig kväll tillsammans. 
Under medlemskvällen fick 
medlemmarna även möjligheten 
att köpa jackor, byxor och 
tävlingsdräkter med IKSU 
längdskidor logtyp på. Med 
tanke på det uppdämda behov 
som funnits och fortsätter att 
finnas, så tror vi att detta med 
egendesignade kläder kommer 
att vara ett stående inslag även 
till kommande säsong.

Ett fristående arrangemang 
har dessutom planerats och 
genomförts under vintern för 
Akademiska hus, där vi inom 
sektionen ansvarat för en 
helkväll med utveckling av 
skidtekniken hos tolv anställda 
inom företaget i Umeå. Ett 
teoripass följdes upp av ett 
praktiskt teknikpass. En mycket 
lyckad kväll om vi får tro de 
anställda entusiasterna som 
medverkade. 

44 45



anordnade Peter Hägglund 
och Simon Nilsson 
tävlingen Campusknäcket. 
Campusknäcket fungerar som 
en inkörsport för personer som 
vill tävla i multisport. Tävlingen 
är ett årligt återkommande 
arrangemang och som 
ofta uppskattas mycket av 
dess deltagare. Syftet med 
arrangemanget är främst att 
locka nya deltagare att prova 
på multisport. I år var start och 
mål belägget på Carlshem och 
grenarna som det tävlades i var 
löpning och mountainbike. Antalet 
startande lag var 15 stycken med 
2 personer i varje lag. 

Norrlandsknäcket
Arrangerades i vanlig ordning 
på hösten. Norrlandsknäcket är 
sektionens största och längsta 
tävling på året. Vinnartiden 
för årets tävling var 4 h 45 min 
för det snabbaste laget. I år 
arrangerades tävlingen av 
medlemmarna Marie Häggström 
och Kajsa Dahlberg i början av 
Oktober. Tävlingens start och mål 
var beläget till Holmsund utanför 
Umeå. Tävlingsdagen bjöd på 
soligt väder och 16 tvåmannalag 
kom till start. Momenten som de 
tävlades i var, löpning, cykling, 
paddling och orientering som var 
ett stående moment genom hela 
tävlingen.

Träningstävlingar
Under våren har även några 
kortare träningstävlingar ar-
rangerats av olika medlemmar i 
klubben. Träningstävlingarna har 
arrangerats istället för Onsdags-
träningar för att få möjligheten 
att tävla i tävlingstempo inför 
kommande säsong.

IKSU simning
Sektionsordförande: 
Örjan Olsson

Under det gångna året har 
styrelsen haft sammankomster 1 
gång varannan månad.

Under vårterminen blev det bara 
tre tävlingar för simsektionen. 
Desto fler har tränat på flitigt.

Vi började det nya året med att 
starta upp ett samarbete med 
en grannklubb i kris, Sandviks 
IK. Klubben saknade helt tränare 
och hade i stort sett en helt ny 
och oerfaren styrelse. Under 
vårterminen ställde vi upp med 
tränare för Sandviks IK. Efter 
sommaruppehållet fungerade 
IKSU som en moderklubb 
för Sandviks IK. Vi har sedan 
dess tre IKSU-tränare som 
åker till Holmsund och håller i 
deras träningar där. Vi åker på 
tävlingar tillsammans och ordnar 
gemensamma läger.

Verksamhetsåret 2011-2012 
började med tävling i Malmö. Den 
största handikapptävlingen för 
klubbar i världen. IKSU simning 
vann hela klubbtävlingen. Priset 
blev en fin pokal som finns att 
beskåda i pokalskåpet på IKSU. 
Det var första gången på länge 
som en klubb från Sverige lyckats 
erövra totalsegern. Sammanlagt 
blev det 8 guld under tävlingen 
för IKSU:s simmare.

16-17/4 Tävling i Umeå. IKSU 
ställde upp med 10 simmare, där 
bland annat Erik Persson Snåre 
såg till att vinna båda sina lopp 
rätt så enkelt på fina tider. 100fj 
1:00.88 och 200medley på 2:19.55.

med SISU och några andra 
idrottsklubbar från Umeå och 
Vännäs. Helgen lockade ca 70 
ivriga löpare med många olika 
åldrar och konditionsnivåer. 
Efter denna helg startades 
onsdagsträning för att 
kunna erbjuda löpträning i 
grupp oavsett vilken 
konditionsnivå man befann sig. 
Onsdagsträningen leddes av 
medlemmar från löpsektionen. 
Vi har även varit medarrangör 
i Aids-loppet som arrangeras i 
höstas av några läkarkandidater 
från Umeå universitet. 
Inkomsterna från loppet gick 
oavkortat till välgörenhet 
för att stödja Aids-drabbade 
barn. Utöver detta var några 
medlemmar från löpsektionen 
testpatruller då den nya 
Gainomax recovery utvecklades 
till marknaden. Som tack för 
att vi ställde upp fick sektionen 
sponsorpengar som användes för 
att ge bidrag till medlemmarna 
då vi beställde nya klubbkläder 
via Trimex. 

Vid slutet av året fick vi in nya 
styrelsemedlemmar. Nuvarande 
styrelsen består av kassören 
Anthony Lumbwama, ordförande 
Jonas Westerberg, sekreteraren 
Linn Dorch och ledamot 
Emmelie Ivarsson. Taru Tervo, f d 
ordförande IKSU löpning

IKSU multisport
Sektionsordförande: 
Anton Olofsson

Sektionen
I dagsläget är vi ca 40 stycken 
betalande sektionsmedlemmar. 
Medlemsantalet varierar 
något från år till år då vi har 

många studenter som är med 
i sektionen. Sektionen har 
ett brett spektra medlemmar 
från absolut världselit inom 
multisport till glada motionärer. 
Våra medlemmar tävlar både i 
tävlingar inom multisport och 
även flera andra olika grenar 
inom multisport. Till de större 
tävlingar som besöktes flitigast 
av våra medlemmar hör bland 
annat Åre Extreme Challenge och 
Icebug24.

Onsdagsträningar
Utöver egen träning och 
tävlingsverksamhet har IKSU 
multisport varje Onsdag under 
året (bortsett från kortare jul- 
och sommaruppehåll) träffats för 
att träna tillsammans. Ansvaret 
för träningarna har fördelats på 
aktiva medlemmar i sektionen. 
Det har sedan varit upp till 
respektive ansvarig medlem 
att bestämma vad träningen 
ska bestå i. Träningarna har 
kommit att bestå i allt från 
löpning till mountainbike och 
paddling i kajak/kanot. I vissa 
fall har träningen samordnas 
med andra klubbar, som t. 
ex. Umeå Orienteringsklubb. 
Onsdagsträningarna är 
största forumet för att locka 
nya medlemmar och den 
enskilt största aktiviteten för 
att visa upp multisport som 
idrottsgren. Antalet personer 
på Onsdagsträningarna varierar 
från en handfull till drygt 20 
personer beroende på säsong 
och aktivitet.

Tävlingar arrangerade under året

Campusknäcket
Lördag den 21:e maj 2011 
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ytterligare en nybörjargrupp.

Under verksamhetsåret 2012-
2013 kommer Norrländska 
Mästerskapen att hållas i Umeå 
i april. Där hoppas vi på många 
starter och fina placeringar. 
Handikapp SM är i Skellefteå 
och vi hoppas på fina framgångar 
även där.

IKSU squash
Sektionsordförande: 
Jan Diehl 

Motion
Stegen var 2011 sektionens 
ständigt pågående motions- och 
tävlingsturnering. Under 2011 
var ca 40 spelare verksamma i 
stegenspelet. Stegen spelades 
i en vår- och en höstomgång. 
De 12 spelare som kvalificerat 
sig till de tre högsta poolerna i 
stegen, var automatiskt uttagna 
till lagträningarna. Intresset 
för stegen växer hela tiden och 
vid årsskiftet var det 50 % fler 
spelare än tidigare år. Stegen 
administrerades av Ove Jonsson 
under året.

Klubbsquash
Under alla söndagar på våren 
och hösten har IKSU squash 
bedrivit motionsträning för alla 
squashintresserade. Intresset 
har varit stort, och har främst 
lockat till sig många studenter.

Studenterna har haft möjlig-
het att träffas och skaffa nya 
spelpartners. Klubbsquashen 
har haft mellan 10-15 spelare vid 
varje tillfälle. Klubbsquashen 
har visat sig vara sektionens 
viktigaste rekryteringsbas för 
klubblaget, vilket har haft stor 

betydelse eftersom flera av de 
bästa spelarna i laget är stu-
denter som flyttar vidare efter 
avslutade studier. Sektionen har 
lyckats fylla luckorna med nya 
duktiga spelare till tävlingslaget. 
Ansvarig för klubbsquashen har 
Jan Diehl varit.

Elit
De högst rankade spelarna i 
stegen har under året kunnat bli 
uttagna till tävlingslaget. Laget 
vann Div.3 Norra och har gått upp 
till Div 2 och låg vid årsskiftet 
3:a i serien. Det har varit 3 
sammandrag hemma. Lagledare 
under våren och hösten var 
Martin Wedin.

Hemmatävlingar
Under våren ordnades 
klubbmästerskap. Martin Lagmo 
blev 2011 års klubbmästare.

Adventscupen som arrangerades 
i slutet av november vanns av 
Daniel Eriksson.

IKSU volley
Sektionsordförande: 
Susanne Pasanen

Styrelsen har under året haft 
14 protokollförda möten och 
en del informella möten. Under 
våren hölls ett sektionsmöte 
där mål, visioner och arbeten 
för sektionen under kommande 
år diskuterades. Under hösten 
hölls även ett årsmöte där bl.a. 
den nya styrelsen tillsattes. 
Vi beslutade även att välja 
två kassörer, en till vardera 
lag och dessa samarbetar. 
Styrelsens arbete fortsätter 
med att fortsätta främja en 
”vi”-känsla i sektionen genom 

5-9/5 Var det dags för 
Norrländska Mästerskapet i 
Sundsvall. Där fick vi bara med 
oss tre simmare till start. Bäst 
placerad blev Jonatan Urpiala 
med en 4:e plats på 1500 meter 
frisim.

11-12/6 Årets enda utomhus 
tävling i Sollefteås 50 
metersbassäng. Där gjorde 
Zandra Lingren ett kanonlopp 
och satte ett nytt svenskt 
rekord på 400 meter medley i 
handikappklassen S10.

Höstterminen startade vi 
upp med ett gemensamt 
träningsläger för IKSU och 
Sandvik. Vi sökte pengar 
via idrottslyftet till denna 
verksamhet. Tack vare detta 
tillskott kunde vi ta in olika 
föreläsare som pratade för 
simmare och föräldrar om bland 
annat kost.

9-10/7 Startade 
tävlingssäsongen upp igen. 
Skellefteå var första anhalt. 
Många studenter hade inte 
hunnit komma igång med 
träningen på allvar och valde att 
stanna hemma. Sandvikarna 
simmade riktigt bra. Efter denna 
tävling började två av Sandviks 
simmare att träna ett extrapass i 
veckan på IKSU tillsammans med 
IKSU:s simmare.

5/16-11 Umeracet. Där vann 
bland annat Lauri Salonen 100 
bröstsim på 1:07.70.

Under jul lovet körde vi ett 
två veckors hemmaläger 
tillsammans med Sandviks IK. 
Lägret bestod av 17 simpass och 

några styrketräningspass.

14-15/1 Tyrsprint i Skellefteå. 
Enda simmaren från IKSU var 
Jonatan Urpiala som simmade 
grymt bra under tävlingen och 
slog rejäla personliga rekord. 
Av Sandviks simmare gjordes 
rejäla framsteg av de som också 
deltagit på lägret, med nästan 
bara personliga rekord.

4-5/2 2012 Hammarslaget 
Nordmaling 5/6. Fyra simmare 
kom till start. Där gjorde 
Andreas Hulander och Martin 
Brattmyr debut i klubben 
efter många års frånvaro från 
tävlingsbassängerna. Båda vann 
sina lopp även om formen ännu 
inte var på topp.

4/2 Hölls SM i vintersimning i 
Skellefteå. IKSU represente-
rades av Malgozata Sikora som 
gjorde en bra insats och blev två.

Under hösten har vi haft en 
teknikkurs för motionärer med 15 
deltagare. Nu under vårterminen 
har vi just startat upp en ny 
sådan kurs. Denna gång med 
10 intresserade. Vi försökte 
i början av året att starta en 
fortsättningsgrupp efter 
simskolan, men tyvärr blev det 
bara en sökande så vi beslutade 
att skjuta på starten fram till 
höstterminen, vilket blev lyckat. 
Nu har vi en grupp med fyra 
duktiga simmare. De simmar en 
gång i veckan och koncentrerar 
sig på teknik i de olika simsätten. 
Det blir spännande att följa 
gruppen de närmaste åren. 
Förhoppningsvis kommer den att 
växa till sig ytterligare och om 
någon termin kanske vi får starta 
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Vad vi vill
Den strategiska planen har under 2011 
reviderats och vi har formulerat IKSU:s

VERKSAMHETSIDÉ – Vår verksamhetsidé är att 
erbjuda ett brett och varierat utbud av upplevelser 
med hög kvalitet inom områdena fysisk aktivitet, 
hälsofrämjande insatser och rekreation. Vi vill 
inspirera och motivera alla att delta. Alla är 
välkomna! 

 VISION – IKSU har Sveriges nöjdaste medlemmar, 
kunder och medarbetare.

IKSU:s vision är att ha Sveriges nöjdaste 
medlemmar, kunder och medarbetare. Allt vi 
gör ska utföras på ett sådant sätt att man trivs, 
tycker väl om oss och gärna stannar kvar inom 
verksamheten.

MISSION– IKSU får människor att må bättre! 

Vi får människor att må bättre – både våra 
medlemmar, våra kunder och medarbetare. Vår 
verksamhet bidrar till bättre hälsa, både ur fysiska 
och psykosociala dimensioner.

att ha träningar på gemensamma 
tider och vi har även arrangerat 
en fest med pizza och lekar. Vår 
ungdomsverksamhet har vuxit 
detta år och vi har utökat med ett 
till ungdomslag. Spelare har även 
tagit chansen att utbilda sig till 
domare.

Damer
Under våren 2011 spelade IKSU 
volleys damer i vårettan och tog 
en tredjeplats i serien. Under 
våren blev damerna utan tränare 
och herrarnas tränare, Ulf 
Widmark och Henrik Söderhäll 
fick hoppa in och hjälpa till. 

Inför säsongen 11/12 dök det upp 
några nya spelare och några var 
tyvärr tvungna att lämna oss. 
Laget har tränat två obligatoriska 
pass i veckan. Henrik Söderhäll 
blev officiellt damernas nya 
tränare. Damerna tog en 
tredjeplats i div. 1. Under hösten 
har ett div.2 damlag börjat träna 
på IKSU sport under ledning av 
Lars-Gunnar Grahn och Anders 
Åberg. Eftersom det är ett nytt 
lag satsar de långsiktigt. IKSU 
volleyboll ser fram emot att 
hjälpa dem att utvecklas. Båda 
lagen har under året deltagit i 
Paltcupen. 

Herrar
Herrlaget bestod av spelare med 
stort åldersspann. Under våren 
tränade herrarna två gånger 
i veckan under ledning av Ulf 
Widmark. Herrlaget spelade 
i Sverigeserien våren 2011. 
Hösten 2011 spelade herrarna 
Sverigeserien och slutade på en 
tredjeplats. Under hösten deltog 
herrarna även i Paltcupen och 
gjorde en bra insats.

Nybörjar/Undomslag
Ungdomarna är i åldrarna 7 –14. 
De tränar två gånger i veckan och 
har under hösten vintern 2011 
spelat Paltcupen, Norsjöcupen 
och Luciacupen. Tanken är 
att delta i två till tre cuper till 
under kommande halvåret 2012 
och träna två gånger i veckan. 
Ungdomarna tränas av Ali 
Kasirmoallem.

Sektionsarbeten
Sektionen har som alla andra 
år arbetat med Vårruset 
(både stått vägvakter och 
packat picknickpåsar) och 
Brännbollscupen. Vi har burit 
bord och stolar inför tentor och 
sålt rabatthäften. Vi har även 
fått intäkter vid hemmamatcher 
och cuper via fikaförsäljning. Vi 
har även sålt New body kläder 
precis innan jul vilket gav en bra 
förtjänst och städat datorer åt 
IKSU sport. 

Cuper
Under hösten anordnades den 
traditionella Paltcupen med 
seniorklasser på både dam- 
och herrsidan. Turneringen gav 
en introduktion på säsongen 
för många lag och lite klirr i 
kassan för IKSU volley som själv 
deltog med två damlag och två 
herrlag. I december anordnades 
Luciacupen som också blev en 
succé. 

MISSION

VISION

VERKSAM-
HETSIDÉ
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Glädje
Vi är positiva och engagerade i våra 
möten med människor, såväl externt som 
internt. Vår verksamhet sprider glädje, 
inspiration och motivation

Utveckling
Vi drivs av framåtanda och en ständig 
strävan att utveckla vår verksamhet, 
våra arbetssätt och våra medarbetare. 
Att anamma nya rön och lägga till eller 
ta bort aktiviteter efter behov är en 
naturlig process. Medlemmar, kunder 
och medarbetare är med och bidrar till 
utveckling och förbättringar.

Professionalitet
Vi är lyhörda, kunniga och kloka i vårt 
sätt att driva verksamhet och affärer. En 
bra verksamhet bygger på att vi har hög 
kvalitet och duktiga medarbetare. Utbild-
ning och ständig kompetensutveckling är 
viktigt. Beslut och förändringar baseras 
på fakta som är väl underbyggda.

Öppenhet
Delaktighet, lyhördhet och en öppen 
dialog är viktigt i vårt sätt att driva 
verksamheten. Vi strävar efter tydlighet 
och transparens gentemot medlemmar, 
kunder och medarbetare. Öppenhet, 
ärlighet och respekt är viktigt för oss.

Helhet
Styrkan med IKSU är inte varje enskild 
del, utan alla delar tillsammans – 
helheten. Alla människor ska känna sig 
välkomna att ta del av IKSU:s breda och 
varierade utbud.

Även värdegrunden
har förtydligats
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Medlemmarna. 
IKSU ”ägs” av de medlemmar 
som betalt medlemskap under 
det senaste kalenderåret. 
Föreningen är öppen för alla som 
vill vara med.

Medlemsutvecklingen har sedan 
1999 gått från cirka 8500 aktiva 
medlemmar till drygt 19 500 vid 
utgången av 2011, en fantastisk 
medlemstillströmning som 
samtidigt ger föreningen nya 
utmaningar. Enligt styrelsens 
strategi för de närmaste åren 
ska medlemmarnas insyn 
och inflytande i föreningens 
utveckling stärkas.

IKSU:s stadgar har framför allt 
betydelse för det praktiska 
arbetet i föreningen. En av 
huvudpunkterna 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 förslagsrätt 
på årsmötet. I en förening – i 
motsats till ett aktiebolag – har 
varje medlem endast en röst. I en 
förening råder alltså ekonomisk 
demokrati. Inga organisationer 
har särställning i föreningen. 

På årsmötet diskuteras 
föreningens ekonomi, bland 
annat ska bokslutet för det 
senaste året godkännas 
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 revisorerna 
– besluta om ansvarsfrihet 
för styrelsen beträffande det 
senaste verksamhetsåret. På 
varje årsmöte förekommer också 
val till viktiga förtroendeposter. 
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.

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, upprustning 
av anläggningar etcetera. 
IKSU är medlem i Sveriges 
Riksidrottsförbund (RF) och i 
specialförbundet 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 skattelagstiftningen 
för ideella idrottsföreningar.

En ideell
förening. 
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IKSU Hälsa AB
IKSU Hälsa AB är ett bolag som helt och hållet ägs av 
idrottsföreningen IKSU. Syftet med att äga ett bolag är att kunna 
erbjuda friskvårdstjänster som en förening inte kan sälja. Bolaget 
erbjuder därför tjänster som till exempel sjukgymnastik, massage, 
massageterapi, spabehandlingar och konferenser. IKSU Hälsas 
verksamhet hittar du på både IKSU sport och IKSU spa. Även 
friskvårdsavtal som erbjuds till företag sluts av IKSU Hälsa AB. 

Stiftelsen 
Universitets- 
hallen
Den största delen av anläggningen vid universitetet ägs av Stiftelsen 
universitetshallen. Föreningen IKSU hyr lokaler av stiftelsen för att 
kunna bedriva verksamhet. Stiftelsen Universitetshallen äger och 
förvaltar fastigheten och inredningen. Stiftare är Umeå universitet, 
föreningen IKSU och Umeå Studentkår som även till lika delar 
representeras i stiftelsens styrelse. 
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Hälsoverksam-
heten
Syftet med Hälsoverksamheten
är att få människor att må bättre
genom att erbjuda hälsotjänster för
rekreation och rehabilitering samt
hjälpa individer att komma igång
eller fortsätta med träning.



Övergripande  
strategier
Beskrivs i den strategiska 
planen för år 2012–2015.

- Fler och aktivare medlemmar 
och kunder: IKSU ska ha ett 
brett utbud och vara en social 
mötesplats. Så många som 
möjligt som vill delta ska finna 
ett verksamhetsområde, en 
aktivitet och en nivå som är 
tilltalande. Vårt utbud utvecklas 
ständigt och aktiviteterna 
stärker varandra. På så sätt 
attraheras fler medlemmar och 
kunder.

- Långsiktig ekonomisk 
överlevnadsförmåga: Vi 
fokuserar på att förädla och 
utveckla våra processer och 
organisation. En viktig del för 
att uppnå detta är att ha ett 
systematiskt kvalitetsarbete 
och utvecklade system för 
uppföljning och mätning. IKSU 
ska ha en stabil ekonomi och 
en vinst som återinvesteras i 
verksamheten.

- Bättre och effektivare tjänster: 
All verksamhet vi bedriver ska 
vara prisvärd och av hög kvalitet. 
Detta gäller även verksamhet 
som bedrivs genom våra 
samarbetspartners. Genom 
ett gemensamt sammanhållet 
ledningssystem för kvalitet 
säkrar vi hög kundnöjdhet, 
effektivitet, engagemang kring 
kvalitetsfrågor samt att tid 
frigörs för utvecklingsarbete.

- Nöjda medarbetare och 
en god arbetsmiljö: Våra 
medarbetare ska ha en känsla 
av sammanhang, vara delaktiga 
och jobba mot tydliga mål. På det 
sättet skapar vi arbetsglädje, 
trivsel och en god arbetsmiljö 
vilket borgar för att hela 
verksamheten ”mår bra”.

En viktig del är att ha ett
systematiskt kvalitetsarbete

och utvecklade system för
uppföljning och mätning.

IKSU ska ha ett
brett utbud och vara en
social mötesplats. 
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Antal gruppträningspass 
per vecka

Våren 2011 (Total 315)
Hösten 2011(Total 344)

Gruppträningspass 
per anläggning

Antal pass Totalt 2011

IKSU spa 3947

IKSU sport 9563

IKSU sport lagbollspel 1684

Incheckade träningsbesök 
IKSU sport

Gruppträning 

291689 st
Övrig träning 
(gym, sim, mm) 

475717 st

Beachvolley, golf, 
racketplaner 

43911 st

Lagbollspel 

13740 st
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IKSU 2011
i siffror

Gruppträningsbesök 
per anläggning

Antal besök  Totalt 2011

IKSU spa 50667

IKSU sport 291689

2 st anläggningar:
IKSU sport  ca 21000m2
IKSU spa ca 3500m2
36 olika träningsformer
16 ideella sektioner
Ca: 140 ledare
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Årsredovisning och 
koncernredovisning 
för räkenskapsåret 
2011-01-01/ 
2011-12-31
 
Styrelsen för Idrottsklubben Studenterna i Umeå avger härmed följande 
årsredovisning och koncernredovisning.

Idrottsklubben Studenterna i Umeå Organisationsnummer 894000-4792
  
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (tkr). 
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Flerårsöversikt (tkr)
Koncernen 2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning 84 411 77 839 72 863 71 323 68 610

Resultat efter finansiella poster 1 962 2 379 1 292 917 1 399

Balansomslutning 46 321 45 418 32 778 37 172 29 752

Soliditet (%) 31,5 27,8 31,2 24,0 26,9

Antal anställda 68 65 65 69 72

      

Moderföreningen 2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning 76 978 70 530 64 566 62 414 58 869

Resultat efter finansiella poster 2 130 2 241 1 293 906 1 363

Balansomslutning 42 763 40 455 27 370 30 849 22 764

Soliditet (%) 33,9 30,6 37,0 28,6 34,8

Antal anställda 56 54 50 42 46

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst 12 361 292

Årets vinst 2 129 655

14 490 947

 

disponeras så att i ny räkning överföres 14 490 947

 

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Idrottsklubben Studenterna i Umeå, IKSU, är en ideell förening. Antalet 
medlemmar per sista december 2011 uppgår till 19 767 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 friskvård och 
konferens samt handel med friskvårds- och hudvårdsartiklar, liksom 
utvecklingsarbete av datasystem och bokningsprogram till gagn för både 
moderföreningen och dotterbolaget.

Bland övriga externa kostnader i moderföreningen ingår en avsättning till 
renoveringsfond med 5,0 mkr.

För övrig beskrivning av verksamheten i IKSU hänvisas till separat 
upprättad verksamhetsberättelse.
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Koncernens
Balansräkning

Not 2011-12-31 2010-12-31

Tillgångar    

    

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter, licenser 3 545 636

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 4 1 750 2 436

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga fordringar  8 005 8 005

Summa anläggningstillgångar  10 300 11 077

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m m    

Färdiga varor och handelsvaror  1 100 919

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  2 563 2 597

Skattefordran  149 0

Övriga fordringar  1 087 1 130

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

5 9 766 9 201

  13 565 12 928

    

Kassa och bank  21 356 20 494

Summa omsättningstillgångar  36 021 34 341

    

SUMMA TILLGÅNGAR  46 321 45 418

    

Koncernens
Resultaträkning

Not 2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

Nettoomsättning 1 84 411 77 839

Övriga rörelseintäkter  3 250 3 511

  87 661 81 350

    

Rörelsens kostnader    

Föreningskostnader  -2 666 -3 068

Handelsvaror  -1 575 -1 473

Övriga externa kostnader  -51 627 -46 312

Personalkostnader 2 -29 269 -27 079

Avskrivningar av materiella och immate-
riella anläggningstillgångar

 -953 -1 171

Övriga rörelsekostnader  -147 0

  -86 237 -79 103

Rörelseresultat  1 424 2 247

    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

 548 149

Räntekostnader och liknande resultatposter  -10 -17

  1 962 132

Resultat efter finansiella poster  1 962 2 379

    

Resultat före skatt  1 962 2 379

    

Årets resultat  1 962 2 379
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Koncernens
Kassaflödesanalys

Not 2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  1 424 2 247

Justeringar för poster som inte ingår i kas-
saflödet m m

 

- Avskrivning enligt plan 953 1 171

- Rearesultat sålda/utrangerade anlägg-
ningstillgångar

146 -12

Avsättningar  5 000 1 200

Erhållen ränta 548 149

Erlagd ränta -10 -17

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

 8 061 4 738

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Förändring av varulager  -181 -96

Förändring av kortfristiga fordringar  -636 219

Förändring av kortfristiga skulder  -6 059 9 061

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 185 13 922

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -323 -870

Försäljning av inventarier  0 75

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -323 -795

    

Finansieringsverksamhet

Förändring av långfristiga fordringar 0 1 000

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 1 000

Årets kassaflöde  862 14 127

    

Likvida medel vid årets början    

Likvida medel vid årets början  20 494 6 367

Likvida medel vid årets slut  21 356 20 494

Koncernens
Balansräkning

Not 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital 6   

Fria reserver  12 604 10 225

Årets resultat  1 962 2 379

Summa eget kapital  14 566 12 604

    

Avsättningar    

Utvecklingsfond  2 000 2 000

Renoveringsfond  5 000 0

Summa avsättningar  7 000 2 000

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  2 093 8 818

Aktuella skatteskulder  0 106

Övriga skulder  4 097 4 689

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

7 18 565 17 201

  24 755 30 814

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  46 321 45 418

    

 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 11   

   

För egna skulder och avsättningar  950  950

 950 950

   

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Moderföreningens
Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31

Tillgångar    

    

Anläggningstillgångar    

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 4 254 106

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 9, 10 250 250

Andra långfristiga fordringar  8 005 8 005

  8 255 8 255

Summa anläggningstillgångar  8 509 8 361

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m m    

Färdiga varor och handelsvaror  386 359

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  2 528 2 531

Fordringar hos koncernföretag  746 0

Aktuella skattefordringar  73 0

Övriga fordringar  1 006 1 037

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

5 9 413 8 632

  13 766 12 200

    

Kassa och bank  20 102 19 534

Summa omsättningstillgångar  34 254 32 093

    

SUMMA TILLGÅNGAR  42 763 40 454

    

Moderföreningens
Resultaträkning

Not 2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

Nettoomsättning 1 76 978 70 530

Övriga rörelseintäkter  2 429 2 734

  79 407 73 264

    

Rörelsens kostnader    

Föreningskostnader  -2 666 -2 469

Övriga externa kostnader  -47 264 -42 989

Personalkostnader 2 -24 419 -22 657

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

 -53 -42

  -74 402 -68 157

Rörelseresultat 8 5 005 5 107

    

Resultat från finansiella poster    

Nedskrivning av aktier i dotterbolag  -3 400 -3 000

Ränteintäkter  530 143

Räntekostnader  -5 -9

  -2 875 -2 866

Resultat efter finansiella poster  2 130 2 241

Resultat före skatt  2 130 2 241

Årets resultat  2 130 2 241
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Moderföreningens
Kassaflödesanalys Not

2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  5 005 5 107

Justeringar för poster som inte ingår i kas-
saflödet:

 

Avskrivningar enligt plan  53 42

Avsättningar  5 000 1 200

Erhållen ränta  530 143

Erlagd ränta -5 -9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

 10 583 6 483

    

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av varulager  -27 -165

Förändring av kortfristiga fordringar -1 566 79

Förändring av kortfristiga skulder  -4 822 9 643

Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 168 16 040

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i inventarier  -200 -114

Lämnat villkorat aktieägartillskott  -3 400 -3 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 600 -3 114

    

Finansieringsverksamheten    

Förändring av långfristiga fordringar  0 1 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 1 000

Årets kassaflöde  568 13 926

    

Likvida medel vid årets början    

Likvida medel vid årets början  19 534 5 608

Likvida medel vid årets slut  20 102 19 534

Moderföreningens
Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31

Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital 6   

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst eller förlust  12 361 10 120

Årets resultat  2 130 2 241

  14 491 12 361

Summa eget kapital  14 491 12 361

    

Avsättningar    

Utvecklingsfond  2 000 2 000

Renoveringsfond  5 000 0

Summa avsättningar  7 000 2 000

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  2 484 8 229

Skulder till koncernföretag  0 918

Aktuella skatteskulder  0 143

Övriga skulder  639 759

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

7 18 149 16 044

Summa kortfristiga skulder  21 272 26 093

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  42 763 40 454

    

 
POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 11   

   

För egna skulder och avsättningar  950  950

 950 950

   

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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 Anläggningstillgångar

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:

 
Balanserade utgifter, licenser 20

Licenser 10

Datorer och bokningsprogram 20-33

Inventarier, verktyg och installationer 16-33

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess 
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses 
varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. 
Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har 
beaktats.

Nyckeltalsdefinitioner

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

Tilläggsupplysningar: 
Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med 
tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från 
Bokföringsnämndens med undantag för de särskilda lättnadsreglerna för 
mindre aktiebolag som framgår av BFNAR 2008:1. För de fall allmänt råd 
från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har 
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt 
uttalanden från dess akutgrupp.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp 
varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder samt 
avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket 
moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 
% av rösterna samt intresseföretag i vilket moderföretaget äger aktier 
motsvarande minst 20 % men mindre än 50 % av rösterna.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det inne-
bär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det 
marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen 
på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets 
egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar 
moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital 
som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer 
att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde 
(fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid 
leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.
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Not 2: Anställda och personalkostnader
Koncernen

 2011 2010

Medelantalet anställda   

Kvinnor 49 45

Män 19 20

 68 65

Löner och andra ersättningar   

Löner och andra ersättningar  20 125 19 049

  20 125 19 049

Sociala kostnader   

Pensionskostnader för övriga anställda 1 417 1 264

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal  6 022 5 681

  7 439 6 945

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader

 27 564 25 994

   

 Moderföreningen
 2011 2010

Medelantalet anställda   

Kvinnor 39 36

Män 17 18

 56 54

Löner och andra ersättningar   

Löner och andra ersättningar 16 802 15 920

Övriga personalkostnader 1 543 1 019

 18 345 16 939

Sociala kostnader   

Pensionskostnader för övriga anställda 1 170 1 016

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 4 904 4 702

 6 074 5 718

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader

24 419 22 657

Not 1:  Verksamhetsintäkter
Koncernen

 2011 2010

   

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Idrottsintäkter 73 553 66 635

Försäljning, sponsring, reklam etc  2 153 2 275

Medlemsavgifter  689 685

Bidrag Kommun  348 515

Stat 344 293

Övriga bidrag 371 726

Avgår koncerninterna idrottsintäkter -480 -599

Nettoomsättning i dotterbolag 7 433 7 309

  84 411 77 839

Moderföreningen
 2011 2010

   

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Idrottsintäkter 73 553 66 635

Försäljning, sponsring, reklam etc 2 153 2 275

Medlemsavgifter 689 685

Bidrag Kommun 348 515

Stat 344 293

Övriga bidrag 371 726

Avgår koncerninterna idrottsintäkter -480 -599

 76 978 70 530
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Moderföreningen
 2011-12-31 2010-12-31

   

Ingående anskaffningsvärden 526 411

Inköp 200 115

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 726 526

   

Ingående avskrivningar -419 -377

Årets avskrivningar -53 -42

Utgående ackumulerade avskrivningar -472 -419

   

Utgående redovisat värde 254 107

 

Not 5: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

 2011-12-31 2010-12-31

   

Förutbetalda hyror 7 750 7 559

Övriga förutbetalda kostnader 553 548

Upplupna intäkter 1 463 1 094

 9 766 9 201

Moderföreningen
 2011-12-31 2010-12-31

   

Förutbetalda hyror 7 577 7 387

Övriga förutbetalda kostnader 372 335

Upplupna intäkter 1 464 910

 9 413 8 632

 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare   

Andel kvinnor i styrelsen 43 % 43 %

Andel män i styrelsen 57 % 57 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 62 % 71 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 38 % 29 %

 

Not 3: Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten
Koncernen

  2011-12-31 2010-12-31

   

Ingående anskaffningsvärden  4 169 4 169

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 169 4 169

   

Ingående avskrivningar -3 533 -3 442

Årets avskrivningar  -91 -91

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 624 -3 533

   

Utgående redovisat värde  545 636

 

Not 4: Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

 2011-12-31 2010-12-31

   

Ingående anskaffningsvärden  7 101 7 224

Inköp 323 870

Försäljningar/utrangeringar  -891 -993

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  6 533 7 101

   

Ingående avskrivningar  -4 665 -4 515

Försäljningar/utrangeringar 744 930

Årets avskrivningar -863 -1 080

Utgående ackumulerade avskrivningar  -4 784 -4 665

Utgående redovisat värde 1 750 2 436
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Not 8: Inköp och försäljning mellan koncernbolag
Moderföreningen

 2011 2010

Årets inköp från andra koncernbolag 3 545 3 144

Årets försäljning till andra koncernbolag 0 0

 3 545 3 144

 
Not 9: Andelar i koncernföretag
Moderföreningen

 2011-12-31 2010-12-31

   

Ingående anskaffningsvärden 42 675 39 675

Villkorat aktieägartillskott 3 400 3 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 46 075 42 675

   

Ingående nedskrivningar -42 425 -39 425

Årets nedskrivningar -3 400 -3 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar -45 825 -42 425

   

Utgående redovisat värde 250 250

 

Not 10: Specifikation andelar i koncernföretag
Moderföreningen

 
Namn

Kapital-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

IKSU Hälsa AB 100% 1 000 250

   250

    

IKSU Hälsa AB Org.nr Säte Eget kapital Resultat

556597-9688 Umeå 325 -3 568

 

Not 6: Förändring av eget kapital
Koncernen

 Fria
reserver

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång 10 225 2 379

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 2 379 -2 379

Årets resultat  1 962

Belopp vid årets utgång 12 604 1 962

Moderföreningen
 Balanserat

resultat
Årets

resultat

Belopp vid årets ingång 10 120 2 241

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 2 241 -2 241

Årets resultat  2 130

Belopp vid årets utgång 12 361 2 130

 

Not 7: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

 2011-12-31 2010-12-31

Upplupna löner 580 317

Upplupna semesterlöner 2 316 2 263

Upplupna sociala avgifter 1 449 1 467

Förutbetalda intäkter 11 645 11 114

Övriga poster 2 575 2 040

  18 565 17 201

Moderföreningen
 2011-12-31 2010-12-31

Upplupna löner 536 254

Upplupna semesterlöner 1 899 1 898

Upplupna sociala avgifter 1 214 1 239

Förutbetalda intäkter 11 645 11 114

Övriga poster 2 855 1 539

 18 149 16 044
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 Umeå den 1 mars 2012

 

Anderz Andersson
Ordförande

Malin Rönnblom

Bo Berglund

Emmeli Sjöholm

Maria Wallin-Wållberg

Henrik Stenwall

Hans Sundberg

Margareta Ericsson Lif
Sportchef

Gunder Nyström
Lekmannarevisor

Patric Birgersson  
Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 mars 2012  

Not 11: Ställda säkerheter
Koncernen

 2011-12-31 2010-12-31

   

För skulder till kreditinstitut:   

Företagsinteckningar 350 350

 350 350

   

För bankgaranti:   

Spärrkonto 600 600

 600 600

Moderföreningen
 2011-12-31 2010-12-31

   

För skulder till kreditinstitut:   

Företagsinteckningar 350 350

 350 350

   

För bankgaranti:   

Spärrkonto 600 600

 600 600
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 
31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även reviderat styrelsens förvaltning för Idrottsklubben Studenterna i 
Umeå för år 2011.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision 
av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Umeå den 2 mars 2012

Patric Birgersson
Auktoriserad revisor 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Idrottsklubben Studenterna i Umeå för år 2011. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Auktoriserad revisor 
har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört revisionen enligt god 
revisionssed för förtroendevalda revisorer i Sverige. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Idrottsklubben 
Studenterna i Umeå, org. nr 894000-4792

Gunder Nyström
Förtroendevald revisor
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Planerad öppning 2012 09 01
Ingår i Guldkortet, Spakortet och
Sport- & spakortet.

Snart öppnar IKSU plus -
en ny anläggning på
Konstnärligt Campus vid
Öbacka Strand.

Illustration: White Arkitekter
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IKSU sport
Sportgränd 7 
Telefon: 090 - 17 08 10 
E-post: info@iksu.se

IKSU spa
J A Linders väg 53 
Telefon: 090 - 71 24 60 
E-post: infospa@iksu.se

Idrottsföreningen IKSU

IKSU består av: ca 19 500
individuella medlemmar

IKSU:s styrelse

utses av medlemm-arna 
på årsmötet

Stiftelsens styrelse

utses av stiftarna

IKSU Hälsa AB

Ägs till 100% av 
föreningen IKSU

Bolagsstyrelse utses 
av bolags- stämman

VD
Margareta

Ericsson Lif

VD
Bo Andersson

Sportchef
Margareta

Ericsson Lif

Hälsa
IKSU Hälsa

erbjuder 
sjukgymnastik, 

massage, 
massageterapi, 
naprapat, spa-
behandlingar, 
föreläsningar 

och konferenser. 
Erbjuder 

friskvårdsavtal 
till företag.

Verksamhet på 
både IKSU sport 

och IKSU spa.

Träning
Träning i form av 
boll- och racket, 

gruppträning, 
konditions- och 
styrketräning, 

klättring, 
simning, 
Personlig 
träning.

Verksamhet 
på både IKSU 

sport och 
IKSU spa samt 

sommargympa i 
Vänortsparken.

Sektioner
Idag sexton 

sektioner som 
sysslar med 

aktiviteter på 
alla nivåer, från 

friluftsaktiviteter 
till elitidrott.

Verksamheten 
sker både 

inomhus och 
utomhus, på 
hemmaplan 

IKSU sport och 
på resor ute i 
vida världen.

Fastighet
Stiftelsen äger och 
förvaltar delar av 

anläggningen IKSU sport 
samt inventarier på 

de anläggningar IKSU 
bedriver verksamhet.

Hyr ut lokaler till Umeå 
universi tetet, IKSU 

med flera.

* Stiftare:
IKSU
Umeå universitet
Umeå Studentkår

Stiftelsen
Universitets-

hallen

IKSU* UmU* US*

Organisationsträd
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www.iksu.se

Tack för året 
som varit, vi ser 

fram emot 
2012.
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