
Motion 2 
 
Motionen ställd av: 
Anders Häggström 
 
Frysbart träningskort för studenter 

Bakgrund 
Efter att ha studerat de senast 3 åren vid Umeå universitet och har under denna tid varit 
medlem på IKSU. Jag har upplevt en dålig kommunikation mellan IKSU och studenter, som 
bidragit till att studenternas intressen åsidosatts. Min åsikt är att de bör finnas ett nära 
samarbete då studenterna egentligen är IKSU och är den enskilt största gruppen i 
idrottsföreningen IKSU. 

Det flesta som har ett medlemskap i idrottsföreningen IKSU har för avsikt att öka sitt 
välmående genom fysisk aktivitet. Men även där bör det ju ingå att ha en rätt att frysa sitt 
träningskort då de ej har möjlighet att utnyttja detta t.ex. under sommartid då en stor del av 
studenterna befinner sig på annan ort. 

Förslag från motionären 
Om studenter av någon anledning inte kan utnyttja sitt medlemskap så bör det vara en 
självklarhet att kunna frysa träningskortet för en administrativ avgift av 100 kr.  

En del gränser kan vara att föredra som att:  
Minst antal dagar vid frysning är 30 dagar 
Maximal frysning är 90 dagar 
Begränsat antal frysningar under ett år till 2 om ej läkarintyg kan uppvisas. 
Eventuell bindningstid förlängs med tiden för frysningen. 

Årsmötet föreslås av motionären besluta  

att frysbart träningskort på skall införas under året 2013 -2014 på guld- och 
silverkort för student utan krav på anledning. 

att frysning skall kunna genomföras när som helst. 

  



Styrelsens yttrande till motion 2 

Bakgrund till styrelsens ställningstagande 
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. Sedan förra årsmötet har IKSU gjort en översyn av frysningsreglerna och infört 
följande förändringar: 

-‐ Avgiften på 250 kr för frysning är borttagen 
-‐ I samband med skada eller sjukdom som oväntat blir långvarig kan frysning ske i 

efterhand. 
 
Prissättningen på träningskorten är anpassad efter verksamhetens kostnader samt de regler 
som gäller för träningskorten för tillfället. Detta innebär att om ex. regler, rutiner, förmåner 
för olika träningskort ändras, som medför att intäkterna under året ändras – måste 
intäktsbortfallet lösas på något vis. Antingen måste vi skära på kostnader, t.ex. städ, inköp av 
utrustning, minskning av öppettider, minskning av utbud, eller se till så att intäkterna ökar 
(utan att kostnaderna följer med i samma utsträckning.)  
 
Oavsett vilket träningskort man köper, eller vilken sysselsättning man har, så ser vi en stor 
minskning av antalet besök under främst sommaren. För att tillmötesgå det faktum att 
många studenter lämnar Umeå under sommaren har vi valt att studenterna inte betalar för 
juli månad, samt att studenter har ytterligare rabatt på träningskorten utöver denna gratis 
månad i juli. Även de träningskortsinnehavare som betalar ordinarie pris lämnar Umeå i stor 
utsträckning under sommarmånaderna, de har dock inte juli gratis, men precis som priset för 
studentkorten så är priset för dessa kort anpassade efter att täcka de kostnader som 
verksamheten bär under hela året. 
 
Idag har IKSU en betalningsmodell där träningskortsinnehavarna betalar samma pris för 
respektive träningskort oavsett hur mycket man tränar eller om man tränar mer vissa 
månader och mindre andra månader. (Med undantag dock för de som väljer 4-månaderskort 
– dessa individer kan själva anpassa vilken 4-månaders-period de vill betala för, och att inte 
köpa nytt kort under exempelvis sommaren om de är bortresta då.) IKSU:s kostnader minskar 
inte nämnvärt under sommaren, trots att besöksfrekvensen är lägre än under sep-maj. Både 
hyra, vatten, el, avskrivningar m.m. måste betalas även under sommaren.  
 
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. 
Att införa frysregler enligt motionärens förslag innebär att prismodellen för träningskorten 
måste ses över. Styrelsen vill inte att förändrade frysregler ska bekostas genom försämrat 
utbud, kvalitet, öppettider etc. eftersom det drabbar alla kortinnehavare. Ej heller att de 
studenter som är nöjd med dagens icke frysbara träningskort ska bekosta de studenter som 
vill frysa sina kort under sommaren. 
Styrelsen är positiv till att införa nya träningskort som är frysbara enligt samma regler som 
träningskort till ordinarie pris, men anser att de nuvarande träningskort som ej är frysbara 
under sommaren för studenter bör behållas. 
 
 



Styrelsens förslag till beslut: 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avslå motion 2. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet  
 
att  ge Sportchef i uppdrag att ta fram ett förslag till frysbara träningskort för 

studenter som inte medför försämringar av verksamheten eller äventyrar 
föreningens ekonomi. De frysbara korten ska vara ett komplement till de 
ordinarie studentkorten. Förslaget ska behandlas av styrelsen och förändringen 
ska träda i kraft senast den 1 januari 2014. 


