
Motion 4 
 
Motionen ställd av: 
Erik Sjödin 
 
Helårsmedlemskap 

Bakgrund 
Det finns flera olika medlemsskap (not. 1) och varje medlemsskap har olika betalmetoder. Ett 
12 månaders träningskort oavsett typ kan betalas med en engångsavgift eller via autogiro. 
Om medlemsskapet betalas via autogiro binder medlemmen upp sig på 12 månader och 
därefter fortsätter avgiften dras så länge medlemmen vill. Om en medlem köper sitt 12-
månaders medlemsskap med engångsavgift blir det en bindningstid på 12 månader och 
därefter måste medlemmen förnya sitt medlemsskap och får då en bindningstid på 
ytterligare 12 månader. Det ger inte samma villkor som vid ett autogiromedlemsskap. 
Möjligheten att avsluta sitt medlemsskap efter den första 12-månadersperioden ges en gång 
om året ifall medlemmen vill få ut mesta av sina pengar. Däremot med autogiro kan 
medlemmen avsluta sitt medlemsskap senast i slutet av kommande månad. 

Förslag från motionären 
Vid köp av 12 månaders medlemsskap med engångsavgift skall 12 månaders bindningstid 
föreligga. Därefter har medlemmen rätt att övergå till autogiro om så görs i rimlig tid innan 
12- månadersperiodens slut. 

 

Årsmötet föreslås av motionären besluta  

att tillåta medlemmar att övergå från 12-månadersmedlemsskap till autogiro utan 
ny bindningstid, om IKSU meddelas senast 2 veckor innan 12-
månadersperiodens slut. 

att informera medlemmen om detta när avtal om träningskort sluts. 

 

Not. 1 

Det bör i sammanhanget noteras att det i föreningen IKSU endast finns ett sorts 
medlemskap, nämligen det som fastställs av årsmötet och idag kostar 50:- och löper 
kalenderårsvis. Föreningen har sedan en mängd olika kortalternativ som man som medlem 
kan köpa. Det är alltså viktigt att hålla isär begreppet medlemskap, och träningskort. 

  



 

Styrelsens yttrande till motion 4 

Bakgrund till styrelsens ställningstagande 
Vi vill gärna att träningskortsinnehavarna väljer autogiro, eftersom det ger en större 
flexibilitet bl.a. vad gäller frihet att avsluta när man vill efter bindningstiden, samt möjlighet 
att under eller efter bindningstiden föra över sitt träningskort till en annan CMS-ansluten 
träningsanläggning om man flyttar. 
 
Styrelsen är positiv till förslaget men anser att det räcker om kortinnehavaren meddelar IKSU 
om övergång till autogiro senast två veckor efter 12 månadersperiodens slut. Information om 
detta skrivs in i ”IKSU:s allmänna villkor för medlemskap och träningskort”. 
 

Styrelsens förslag till  beslut: 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att motionen bifalls 
 


