
Motion 1 
 
Motionen ställd av: 
Erik Sjödin 
 

Byte av träningskortstyp 

Bakgrund 
Har tränat på IKSU sedan hösten 2010 och sedan starten nyttjat guldkort via autogiro. I 
november 2012 kom jag till insikt att jag inte nyttjar de förmåner som guldkortet ger över 
silverkortet och bestämde mig för att byta till ett silverkort. Då jag redan betalat av min 
bindningstid med råge ansåg jag att det borde gå att byta rakt av med ändring av kostnad 
nästa månad. Så var inte fallet. Den person i receptionen som hjälpte mig hävdade bestämt 
att jag måste binda om kortet på nya 12 månader om jag ändrar till silver. Jag frågade då vad 
som gäller om man går andra vägen om byter från silver till guld och fick till svar att det gick 
alldeles utmärkt att ändra på en gång utan ny bindningstid. Det här blir problem om någon 
annan person kanske ska stanna i Umeå kortare än 12 månaders tid, men redan fullgjort sin 
bindningstid. 

Förslag från motionären 
Byte mellan samtliga träningskort, såsom guld, silver, spa med flera, får ske kostnadsfritt en 
gång per 12 månader om ingen bindningstid föreligger och samtliga krav för det nya kortet 
uppfylls. Ingen ny bindningstid ska tillskrivas kortet. Om kortinnehavaren vill byta fler gånger 
per år skall en administrativ avgift tas ut på, av styrelsen godkänt, belopp. 

 

Årsmötet föreslås av motionären besluta  

att godkänna motionen enligt förslag 

 
 
 
  



 

Styrelsens yttrande till motion 1 

Bakgrund till styrelsens ställningstagande 
Byte mellan olika träningskort är något som styrelsen ser positivt på, för att 
träningskortsinnehavarna ska kunna anpassa sitt träningskort beroende på vilket behov man 
har för tillfället. Vår ambition är att träningskortsinnehavarna ska må bättre och vara nöjda 
med vad IKSU erbjuder. Vi har dock ett ansvar att säkerställa föreningens ekonomiska 
stabilitet och överlevnadsförmåga på lång sikt, därför krävs vissa begränsningar vid införande 
av nya regler för att inte äventyra föreningens ekonomi och långsiktiga stabilitet. 
 
Eftersom vi under sommaren historiskt sett har uppgraderat de flesta träningskortstyperna 
utan kostnad är det önskvärt att byte av träningskortstyp inte kan genomföras under 
sommaren. Silverkort och Guldkort Dag har uppgraderats till Guldkort, Spakort Dag har 
uppgraderats till Spakort, Guldkort och Spakort har uppgraderats till Sport- & spakort – 
detta för att kunna erbjuda träningskortsinnehavarna ett större utbud under 
sommarmånaderna då utbudet per anläggning anpassas efter den minskade efterfrågan. För 
att kunna behålla denna service till våra träningskortsinnehavare bör byte av 
träningskortstyp ej vara möjligt under juni, juli och augusti – för att inte riskera att alla 
träningskortsinnehavare byter till ett billigare kort under sommaren vilket skulle innebära 
stora intäktsförluster. 
Av praktiska skäl bör byte till en billigare träningskortstyp gälla endast träningskort som 
betalas med autogiro. Önskan om byte av träningskortstyp måste meddelas senast 30 dagar 
innan, och kan ske per hel kalendermånad. 
För att hinna utarbeta fungerande rutiner och uppdateringar av informationsmaterial bör de 
nya reglerna tas i bruk från 1 september 2013. 
 

Styrelsens förslag till beslut: 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att motion 1 bifalls med följande tillägg: 
 
att  byte till billigare träningskortstyp får ej ske under juni, juli och augusti. 
att byte till billigare träningskortstyp gäller endast träningskort som betalas med 

autogiro 
att byte av träningskortstyp kan ske per hel kalendermånad och måste vara IKSU 

tillhanda senast 30 dagar innan. 
att under bindningstiden får träningskortsinnehavararen likt tidigare regler byta till 

ett dyrare träningskort utan administrativ avgift. 
att de nya reglerna för byte av träningskort tas i bruk från 1 september 2013 


