Motion 2.
Motionen ställd av:
Anders Häggström, Medlem nr
Erik Sjödin, Medlem nr

Frysbart träningskort.
IKSU är en idrottsförening och med det bör rätten att kunna frysa sitt kort vara en självklarhet.
Fallen då en frysning är tillåten idag är vid sjukdom med läkarintyg eller vid utlandsstudier.
Det flesta som har ett medlemskap i idrottsföreningen IKSU har för avsikt att öka sitt välmående med fysisk aktivitet.
Om man av någon anledning inte kan utnyttja sitt medlemskap sa bör det vara en självklarhet
att frysa kortet.
En del gränser kan vara att föredra som att:
Minst antal dagar vid frysning är 14 dagar
Maximal frysning 12 månader
Begränsat antal frysningar under ett år

Förslag till beslut från motionärerna:
Frysbart träningskort ska införas under året 2012 på guld och silverkort för student utan
krav på anledning. Frysningen ska kunna genomföras när som helst.

Styrelsens yttrande
Bakgrund till styrelsens ställningstagande:
Styrelsen har tidigare utrett vad ett nytt system med möjlighet till frysning av kort
skulle kosta och funnit att dessa är allt för höga i relation till fördelarna. Idag tillämpar IKSU den principen att den som har ett träningskort (autogiro- och 12 månaders
kort) har rätt att frysa sitt kort vid
•
•
•

sjukdom/skada
graviditet
studier eller arbete på annan ort

Den senare situationen förutsätter naturligtvis att kortinnehavaren till följd av flytt
inte kan använda sitt kort. Frystiden kan beviljas vid minst 60 dagar till längst 365 dagar. Dessa regler gäller både studenter och övriga. Styrelsen ser ingen anledning att
särskilja studenter från övriga medlemmar i frågan om att kunna bevilja frysning av
träningskort.
IKSU saknar idag system och rutiner som på ett smidigt sätt hanterar de föreslagna
förändringarna. Kostnaden för personella resurser och utveckling av system skulle ha
en hög kostnad. Denna kostnad skulle då behöva kompenseras genom höjda kortavgifter.
För närvarande är den administrativa avgiften 250 kronor per beviljat frysningstillfälle, oavsett längd på frysningen.
Om 20 procent eller 4 000 personer fryser sina kort 2,5 månader sommartid och 0,5
månader vid jul, totalt 3 månader per år skulle detta med en snittkortintäkt om 4 700
kronor innebära ett bortfall på cirka 4, 6 miljoner kronor. I beloppet ingår då inte de
administrativa kostnader som blir en följd av den föreslagna förändringen.

Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avslå motionen.
Styrelsen föreslår årsmötet att ge Sportchef i uppdrag att utreda alternativa möjligheter till hur IKSU kan tillgodose möjligheten till frysning av sitt träningskort (t ex se
över skälen till frysning, nuvarande frysningsavgift, försäkringslösning vid kortköp i
förhållande till administrativ avgift per frysning etc).

