
Motion 3 
 
Motionen ställd av: 
Erik Sjödin 
 
IKSU plus studentvänligt 

Bakgrund 
IKSU plus är en nybyggd anläggning på konstnärligt campus. För att få träna på IKSU plus 
krävs ett Guldkort. Även om den som tränar endast vill gå till gymmet, eller springa på 
löpband är det inte möjligt på ett silverkort. Många studenter som är stationerade på 
konstnärligt campus är missnöjda med det här - att inte få samma möjligheter som 
studenterna på campus Umeå. 

Förslag från motionären 
Ge studenter som studerar vid konstnärligt campus tillgång att träna på IKSU plus med 
silverkort mot uppvisande av IKSU godkänt intyg att studenter tillhör konstnärligt campus. 
Självklart ska inte silverkortet ge några fler förmåner och kommer begränsas till gym och 
motionsmaskiner, precis som på sport. 

 

Årsmötet föreslås av motionären besluta  

att tillåta studenter som studerar vid konstnärligt campus träna på IKSU plus med 
silverkort, på samma preferenser som på IKSU sport mot uppvisande av intyg. 

  



 

Styrelsens yttrande till motion 3 

Bakgrund till styrelsens ställningstagande 
IKSU har under en längre tid haft som vägledande princip att ha ett brett/varierat erbjudande 
för en bred målgrupp. Styrelsen gjorde ett vägval inför öppnandet av IKSU plus. För att 
förbättra geografisk tillgänglighet, utöka utbud/variation och total yta för IKSU:s alla 
medlemmar så har styrelsen valt att se IKSU plus som en ”bonusanläggning” för medlemmar 
med guldkort, spakort och kombinationskort (sport och spa).  
 
Ett bifall till motionen skulle innebära direkt inkonsekventa saker att ta hänsyn till ur ett 
rättviseperspektiv. Av rättviseskäl måste samtliga silverkortsinnehavare då inkluderas, ej 
endast silverkortsinnehavare som är studenter med en geografisk närhet. 
 
Ett bifall till motionen skulle även innebära en ökad beläggning i gym och konditionsdelen. 
Idag har IKSU 1 786 st. silverkortsinnehavare. Om IKSU beslutar att IKSU plus erbjuds för 
samtliga silverkortsinnehavare så beräknas beläggningen i gymmet på IKSU plus öka. Med 
hur många är svårt att bedöma, men vi behöver följa beläggningsutvecklingen noggrant så att 
vi får en bild över nyttjandet av IKSU plus. Idag, efter att IKSU plus varit i drift endast 6 
månader är det svårt få en total bild av nyttjandet och belastningen utifrån nuvarande 
upplägg. Vi tror att detta först kan utvärderas tidigast efter 1 år i drift då det tar tid innan vi 
kan analysera hur våra medlemmar ”rör sig i mellan” och nyttjar sin bonusanläggning. 
 
Idag är prisskillnaden mellan ett guldkort och silverkort för studenter 48 kronor per månad 
om man inte är kårmedlem och 49 kronor om man är kårmedlem. Styrelsen anser att 48/49 
kronor är väldig prisvärt för att få tillgång till det utökade utbudet och den förbättrade 
tillgängligheten som IKSU plus och IKSU sport tillsammans ger. 
 
Styrelsen motiverar sitt förslag till avslag utifrån följande punkter: 

• IKSU plus är en bonusanläggning för de medlemmar som valt att ha gulkort, spakort, 
eller sport & spakort. 

• Vi kan inte särskilja gruppen studenter och övriga eller särskilja inom gruppen 
studenter generellt och studenter vid konstnärligt campus. Vi skulle då behöva 
erbjuda alla medlemmar som köper silverkort samma möjlighet. 

• Beläggningen antas öka och vi behöver utvärdera hur våra medlemmar nyttjar IKSU 
plus och detta kan tidigast göras efter 1 år i drift. För att säkerställa långsiktig 
ekonomisk stabilitet i föreningen måste vi först ha relevanta mätvärden av 
beläggningen av IKSU plus.  

 

Styrelsens förslag till beslut: 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avslå motionen. 


