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Fråga/förslag till  styrelsen angående 
information från styrelsemötena 
 
Protokollen som skrivs på styrelsemöten finns tillgängliga på IKSU:s hemsida. 
Tyvärr är protokollen väldigt fåordiga och förklarar endast vad styrelsen 
avhandlat under mötet. Ingen information finns om vilka beslut som tagits. Om så 
finns, står endast informationen att beslutet tagits, inte vad det inneburit. 

Jag, med flera, önskar att protokollen från styrelsemöten är mer utförliga och 
innehåller detaljer om vad som diskuterats och framförallt vilka beslut som 
tagits. Om material bifogats till mötet vore det önskvärt att få ta del av dessa 
också, så att man som medlem får insikt i föreningens beslut. 

Är det något styrelsen kan uppfylla? Om inte, varför? 

Styrelsens svar angående information från 
styrelsemötena 
 
Formerna för informationsspridning till medlemmarna är en ständigt aktuell fråga 
för styrelsen. Inte bara under 2012 utan även ett antal år dessförinnan har 
informations- och kommunikationskanalerna till medlemmarna förbättrats och 
kompletterats. Att få alla 21 500 medlemmar, sektioner och medarbetare att 
känna sig informerade om allt vad som händer och sker inom IKSU är ett ständigt 
pågående projekt. 
 
Förändringar efter årsmötet 2008 
Årsmötet 2008 behandlade en motion angående IKSU:s information till 
medlemmar och allmänhet. Motionen tillsammans med den debatt som fördes i 
samband med årsmötet har gjort att informationsfrågor och behovet av 
transparens återkommande diskuterats vid styrelsemötena de senaste åren. 
Motionen 2008 bifölls tillsammans med ett antal tilläggsuppdrag. Årsmötet ville 
se återkommande medlemsbrev, medlemsdagar, ett medlemspaket vid köp av 
kort och sist men inte minst protokollsutdrag från styrelsemötena. 
 

-‐ Numera får alla medlemmar med en giltig e-postadress i medlemsregistret 
ett medlemsbrev med jämna mellanrum. Under 2012 skickades 6 ordinarie 
medlemsbrev ut. I medlemsbreven får medlemmarna nyheter om vad som 
händer inom föreningen. Även om det sällan uttryckligen står i breven så 
ligger ofta, på ett eller annat sätt, ett styrelseärende bakom nyheterna i 
medlemsbreven. De senaste medlemsbreven har innehållit nyheter om 
separationen av kostnaden för medlemskap i föreningen IKSU från 
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träningskortet, nya kortpriser, möjligheten för medlemmar att under 
okt/nov ta med en vän till IKSU, inbjudan till IKSU:s inspirationsdag & 
medlemsdag och nu senast information om utmärkelsen årets IKSU-it. De 
nyheterna tillsammans med många andra har vid olika tidpunkter passerat 
styrelsen som informations-, diskussions- eller beslutsärenden. 

 
-‐ Många av medlemsbrevens artiklar återfinns också på IKSU:s webbplats 

(www.iksu.se) och via IKSU:s kanaler i sociala medier delas artiklarna för 
en större spridning. 

 
-‐ Styrelsen deltar med ett eget bord i entrén vid IKSU:s inspirationdag & 

medlemsdag som årligen hålls på IKSU sport i oktober månad. Där kan alla 
medlemmar under hela dagen ställa frågor till styrelsen. Senast visades 
också ett bildspel på vad som hänt inom IKSU det senaste året. 

 
-‐ Alla nya medlemmar som köper ett träningskort får numera ett 

medlemspaket som innehåller information om föreningen IKSU och vad 
man som medlem kan förvänta sig. 

 
-‐ På IKSU:s webbplats (www.iksu.se) kan alla besökare via sidlisten ”Frågor 

& förslag” ställa frågor, lämna förslag, rapportera problem och ge beröm. 
Målet är att alla synpunkter ska få svar från IKSU:s medarbetare så snabbt 
som möjligt. 

 
-‐ Presentation och layout av verksamhetsplan, strategisk plan och 

verksamhetsberättelse har förbättrats för att tydligare visa vilka 
prioriteringar som styrelsen gjort. 

 
-‐ På IKSU:s webbplats (http://www.iksu.se/om-

iksu/styrelsemotesprotokoll/) finns kallelser och protokollsutdrag från 
styrelsemötena. IKSU:s sportchef anslår på webbsidan, efter att 
styrelseprotokollen justerats, kallelse och protokollsutdrag. Kallelserna 
och protokollsutdragen är utdrag av vad som avhandlats vid 
styrelsemötena. Fullständiga kallelser inklusive bilagor samt fullständiga 
protokoll finns tillgängliga för styrelsen, sportchef och föreningens 
revisorer. Hanteringen kring kallelser och protokollsutdrag beslutades av 
årsmötet 2008. I enlighet med årsmötesbeslutet tas sådan information som 
på något sätt kan skada föreningen bort. Exempel på sådana frågor är 
personalärenden, frågor rörande förhandlingspositioner, 
upphandlingsärenden samt annan information som om den kommer ut vid 
fel tillfälle kan skada föreningens verksamhet och eller ekonomiska 
intressen. 
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Under 2013 är planen att en ny webbsida att tas i bruk. Eftersom en stor andel av 
besöken på IKSU:s webbsidor numera kommer från smarta telefoner och 
surfplattor är den nya webben anpassad för mindre skärmar. Nyheter från IKSU 
och information om vad som beslutats av styrelsen kommer att ges större plats 
på den nya webbplatsen. 
 
Redogörelse av styrelsens ställningstagande 
För att återgå till den huvudsakliga frågan/förslaget som ställts till styrelsen så 
ser inte styrelsen några möjligheter till att ändra rutinerna för presentation av 
kallelser och protokoll på webben. Vi förstår medlemmarnas behov av information 
om styrelsens prioriteringar och beslut. Att via medlemsbrev och artiklar på 
webbsidan presentera vad som händer inom IKSU tror styrelsen är en bättre väg 
till att informera medlemmarna än vad nedladdningsbara kallelser, protokoll och 
beslutsunderlag är. Informationen kan anpassas och tydliggöras i dessa artiklar. 
Funktionen frågor och svar har också visat sig fungera väl. 
 
Olika föreningar har olika syn på hur en kallelse eller ett protokoll ska se ut. I 
IKSU:s fall har det länge funnits en tradition av korta och koncisa kallelser och 
protokoll. Protokollen (de fullständiga) fokuserar på vad som beslutats och sällan 
vad som diskuterats under beslutspunkten, såtillvida inte tjänstemännen ska ta 
med sig delar av diskussionen till fortsatt beredningsarbete. Underlagen i form av 
text och tabeller är även de ganska korta. För personer med bakgrund i andra 
organisationer kan IKSU:s kallelser, underlag och protokoll upplevas som 
kortfattade. Många punkter i de protokollsutdrag som återfinns på IKSU:s webb 
är inte förkortade alls. 
 
Att via webbplatsen (www.iksu.se) presentera fullständiga kallelser, protokoll och 
underlag skulle kunna skada föreningens intressen och därmed även 
medlemmarnas intressen. Beslutet vid årsmötet 2008 är en kompromiss mellan 
behovet av öppenhet och skydd av föreningens verksamhet. Att helt öppet 
redovisa underlag, utredningar och beslut kan i vissa fall ge allvarliga 
konsekvenser. Vi kan inte öppet redovisa personalärenden av respekt för IKSU:s 
medarbetare. Vid förhandlingar och upphandlingar kan inte IKSU öppet redovisa 
sin strategi, företag och andra organisationer skulle då anpassas sig till 
informationen och ge IKSU sämre villkor. Relationerna till viktiga partners 
exempelvis fastighetsägare och Umeå universitet skulle kunna skadas i fall en del 
beslut av styrelsen blev kända innan ordförande/sportchef hunnit prata med 
berörda intressenter. 
 
Vi vill också påminna om att styrelsens revisorer i samband med årsmötet 
granskar styrelsens arbete genom de fullständiga protokollen. 
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Styrelsen anser att förbättringsarbetet som inleddes 2008 ska fortsätta. Under 
2013 tas nästa steg med en ny webbplats med mer information om vad som 
händer och beslutats inom IKSU. 
 
Frågan är besvarad av 
Henrik Stenwall, ordförande 2012 
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Frågor kring organisation och anställda 
 

1. Vad gör alla anställda på IKSU? 
2. Hur många arbetsområden finns det på: IKSU sport campus, IKSU sport 

Umedalen, IKSU plus och IKSU Hälsa AB  
3. Vad är personalindelningen, alltså hur många som jobbar med t.ex. 

Försäljning, PT, receptionister? 
 

Svar på frågor kring organisation och 
anställda 
 
IKSU 
IKSU består av en förening och ett helägt dotterbolag IKSU Hälsa AB. Se bilaga 1. 
 
Föreningen IKSU är en öppen, ideell förening. Antalet medlemmar uppgår till 
21 500 st. 
Föreningen bedriver idrotts-, frilufts- och friskvårdsaktiviteter på alla nivåer, 
såväl motions- som elitnivå och vår önskan är att det utvecklar människor positivt 
såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. 
 
Föreningen IKSU bedriver träningsverksamhet vid de tre anläggningarna IKSU 
sport, IKSU spa och IKSU plus. I föreningen finns också 16 sektioner som bedriver 
en mängd aktiviteter i och utanför våra lokaler.  
 
IKSU Hälsa AB bedriver verksamhet inom träning, friskvård, rehabilitering och 
rekreation. Även konferensverksamhet och produktförsäljning ligger inom ramen 
för bolagets verksamhet. Alla avtal och tjänster mot företagskunder bedrivs bl a 
pga. av momsplikt i IKSU Hälsa AB.  
Verksamheten i bolaget IKSU Hälsa AB bedrivs vid de tre anläggningarna IKSU 
sport, IKSU spa och IKSU plus. 
 
Anläggningarna 
 
IKSU (både föreningen och bolaget) bedriver verksamhet vid de tre 
anläggningarna 
 
IKSU sport (Campusområdet)  
Fastighetsägare: Stiftelsen Universitetshallen och Akademiska Hus 
IKSU spa (Umedalen) 
Fastighetsägare: Balticgruppen AB 
IKSU plus (Konstnärligt Campus) 



 

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

Fastighetsägare: Balticgruppen AB 
 
Anläggningarna i sig utgör inga egna resultatenheter. 
 
Verksamhet vid de olika anläggningarna: 
 
IKSU sport:  
Träning:   gym, gruppträning, simning, boll och racketsporter, 

sektionsverksamhet, personlig träning/instruktioner 
Arenaidrott:   våra idrottslag utövar såväl träning som matchverksamhet 

i egna lokaler 
 
Rehabilitering:  Fysioterapi (sjukgymnastik, naprapati, massageterapi 

etc.), testverksamhet 
 
Rekreation/behandling: Massage, hudvård 
 
Övrigt:  Försäljning i service och försäljningsdisk av div. produkter 

(sportprodukter, hudprodukter etc.). 
 
Vid IKSU sport finns dessutom lokaler för uthyrning, sammanträdeslokaler för 
personal och sektionsverksamhet, merparten av kontorsarbetsplatser. 
 
Hyresgäster vid IKSU sport: Umeå universitet, Polisutbildningen, Sports 
Medicine, Hårizont, Norrlandskliniken, Minerva gymnasium, Hansson & Hammar 
etc. 
 
IKSU spa: 
 
Träning:   gym, gruppträning, simning, personlig 

träning/instruktioner 
 
Rehabilitering:  Fysioterapi (sjukgymnastik, naprapati, massageterapi 

etc.), testverksamhet 
 
Rekreation/behandling: Massage, spa och hudvård 
 
Konferensverksamhet: Mindre konferensdel för uthyrning till externa gäster 
 
Café:   Eget café med lunch och fikaförsäljning 
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Övrigt:  Försäljning i service och försäljningsdisk av div. produkter 
(sportprodukter, hudprodukter etc.). 

 
Vid IKSU spa finns även ett antal kontorsarbetsplatser för våra anställda.  
 
IKSU plus: 
 
Träning:   gym, gruppträning, personlig träning/instruktioner 
 
Organisation 
 
Föreningen IKSU och IKSU Hälsa AB har en gemensam organisation. Se bilaga 2 
 
Våra tre kärnverksamheter är: 
 

-‐ Träning 
-‐ Hälsa 
-‐ Sektioner 

 
Dessa tre kärnverksamheter är alla lika viktiga för IKSU:s helhetskoncept. De 
stärker och kompletterar varandra samt bidrar gemensamt till vår mission ”IKSU 
får människor att må bättre”. 
 
Som stöd till vår kärnverksamhet har vi ett antal stödfunktioner. Dessa är: 
 
Ekonomi 
Kvalitet 
Personal 
Marknad/Kommunikation 
Service och Försäljning 
Fastighet 
 
Anställda/personal 
 
I ”koncernen” IKSU finns totalt ca 61 årsanställda (66 personer). Av dessa är 29 åa 
anställda i föreningen IKSU och 32 åa i IKSU Hälsa AB. Till detta får man lägga till 
timanställda som tjänstgör intermittent företrädesvis vid våra service- och 
försäljningsställen under kvällar, helger och röda dagar.  
 
Många anställda har s k ”kombinationstjänster” vilket innebär att en person t ex 
har sin fasta placering inom ”service och försäljning” (receptionen) men har också 
”pass” (gruppträning) i tjänsten samt massage- eller sjukgymnastbehandlingar. 
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Omfattningen av respektive del regleras kontinuerligt och är beroende av 
efterfrågan från våra medlemmar/kunder. 
Detta gör att det är svårt att exakt ange hur stor andel som arbetar inom 
respektive område men en ungefärlig uppskattning följer nedan och baseras i 
huvudsak på var man har sin huvudsakliga tillhörighet: 
 
Träning: Ca 17 åa (Gruppträningskoordinatorer, PT, instruktörer, adm etc) 
Hälsa: Ca 11 åa (Sjukgymnaster, Dietist, Naprapat, Massageterapeuter, Hudterapeuter 

etc.) 
Sektioner: Ca 1.2 åa (Administration och stöd till sektionsverksamheten) 
Ekonomi: Ca 4.4 åa (Bokföring, redovisning, uppföljning, upphandling, hanterar även de 16 
sektionernas ekonomi) 
Kvalitet: 1 åa (Kvalitetsansvarig samt projektledare) 
Personal: 2 åa (Personalchef, löneadministration) 
Marknad/Kommunikation:  

1.75 åa (Varumärke, profil, hemsida, sociala media etc.) 
Service och Försäljning: 

Ca 22.5 åa (Receptioner inkl. telefonväxel vid tre anläggningar, 
konferensverksamhet, kortförsäljning mot företag och privatpersoner, 
säljstöd och administration). 

Fastighet: 1.5 åa (Fastighets- och inventariefrågor samt säkerhet, hyresgäster) 
 
 
Köpta tjänster 
Inom vissa områden köper föreningen IKSU och IKSU Hälsa AB tjänster istället för att 
bedriva dessa i egen regi. Exempel på sådana är: 
 

-‐ Städverksamhet (samtliga anläggningar) 
-‐ IT-drift och underhåll 
-‐ Fastighetsdrift och underhåll, även inventarier  
-‐ Vissa vaktmästarsysslor 

 
Frågorna är besvarade av 
Margareta Ericsson Lif 
Sportchef och VD 
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Fråga silverkortet 
 

4. Rykte: Silverkortet är på väg att fasas ut. Stämmer det? 
 

Svar silverkortet 
IKSU har under en längre tid haft som vägledande princip att ha ett brett och 
varierande erbjudande för en bred målgrupp. Silverkortets ursprung är från tiden 
då IKSU erbjöd många olika uppdelade kortlösningar utifrån olika aktiviteter. Med 
tiden insåg IKSU det ohållbara i att kunna kontrollera vem som har tillgång till 
vilken aktivitet varpå vissa alternativa kort successivt plockats bort.  
 
En viktig aspekt som bör tas i beaktande runt silverkortet är att IKSU inte vill göra 
skillnad på träningsform, utan det viktiga är att man är regelbundet fysiskt aktiv, 
och gärna varierat. IKSU:s mission är att få människor att må bättre och utifrån 
den utgångspunkten vill vi förespråka långsiktighet och variation och ser därför 
stora fördelar för alla att kunna erbjuda och nyttja ett brett och varierat utbud. 
 
Vi för ett resonemang runt rimliga anledningar att göra skillnad i pris på exv. 50 
träningstillfällen som man gör i sitt silverkort respektive exv. 50 träningstillfällen 
man gör i sitt guld, eller spakort. Vi resonerar också utifrån att vissa aktiviteter 
som t ex gym och simning är mera kostsamma aktiviteter att ha i drift. Av denna 
anledning har IKSU ökat silverkortspriset mer i förhållande till guldkortet vid de 
senaste prisjusteringarna.   
 
När det gäller vilka kortalternativ IKSU framöver skall sälja och erbjuda måste vi 
både värdera kundernas/marknadens önskemål, intressen och samtidigt ta 
ansvar för föreningens långsiktiga stabilitet och utveckling. Utifrån detta för vi ett 
kontinuerligt resonemang om nuvarande erbjudanden och om framtida 
kortalternativ. Inget är fastställt men vi har börjat titta på framtida alternativ. 
 
 
Frågan är besvarad av 
Johan Åhman, Chef för Service och Försäljning 
Andreas Christiansen, Chef för Marknad och Kommunikation 



 

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

Fråga utfrysning av anställd 
 

5. Utfrysning av anställd 
 

Svar utfrysning av anställd 
Undertecknad har sedan frågan ställdes försökt ta reda på vad som avsågs eftersom 
detta var okänt. Efter kontakt med medarbetare och den lokala fackklubben klargjordes 
att händelsen troligen avsåg en arvoderad ledare som under förra året inlämnat en 
motion. Dvs. ingen anställd personal har frusits ut. 
Icke desto mindre är det allvarligt att motionären tillika instruktören kände sig utfrusen. 
Däremot hade ledningen inom verksamhetsområdet Träning kännedom om att 
motionären fått ifrågasättande kommentarer mm efter fjolårets Årsmöte. En av våra 
gruppträningskoordinatorer tog då omgående tag i saken och pratade med de 
instruktörer det avsåg och påtalade att alla har sin fulla rätt att lämna motioner och delta 
i den demokratiska ordningen. 
 
Ledningen inom Träning ansåg att inga ytterligare åtgärder behövde vidtas i frågan. 
 
Frågan är besvarad av 
Margareta Ericsson Lif 
Sportchef och VD  


