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IKSU kallar till Årsmöte tisdag den 25 mars 2014 kl 18:00–20:00.
Plats: Helsingfors, IKSU sport

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
 räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott
 i enlighet med balansräkningen. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
 - Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 50 kr.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/
 räkenskapsåret.
13. Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem.
 - Hedersmedlem?
 - Stadgeändring
14. Val av
 a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
 b) två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 3 år
 c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
 d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
 e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 f) beslut om val av ombud till SDF-möten (specialdistriktsförbund) (och ev andra möten där
 föreningen har rätt att representera med ombud).
 - Styrelsen förslår att årsmötet uppdrar till styrelsen att utse representanter till SDF-möten och
 övriga möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
15. Fastställande av styrelsens förslag till direktiv för hel- eller delägda bolag.
 - Styrelsens direktiv till IKSU Hälsa AB är att verksamheten ska styras enligt föreslagen budget
 och verksamhetsplan samt uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat.
16. Övriga frågor
 - Årets IKSU-it

Dagordning för årsmötet
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Inledning
Mötesordförande
Vid allmänt möte väljs oftast en särskild mötesordförande. Vid ett årsmöte skall annan än styrelseleda-
mot eller revisor väljas till mötesordförande.

Röstlängd
Det antal röstberättigade medlemmar som prickats av vid ankomsten till mötet. Mötet fastställer röst-
längden i början av mötet. Om medlemmar anländer efter denna punkt på dagordningen måste röstläng-
den justeras

Rösträknare
Brukligt är att de som mötet har utsetts till protokollsjusterare även är rösträknare

Föredragningslista
Lista över de ärenden som ska tas upp vid sammanträdet.

Om man vill säga något
Yttranden
Ordet begärs genom handuppräckning.
Yttrande sker alltid från podiet.
Om det är flera talare, gå fram till podiet så att du utan dröjsmål kan göra ditt inlägg.
Börja med att presentera dig med namn. Var gärna kort och koncis. Har du ett yrkande, avsluta med detta.

Föredragande
Den som vid ett sammanträde redogör for ett ärende eller en fråga.

Debatt
Meningsutbyte, diskussion. Debatten är en del av behandlingen av ett ärende som följer efter det att ord-
föranden förklarat ordet fritt.

Begära ordet
Den som vill yttra sig i debatten påkallar ordförandens uppmärksamhet genom att räcka upp handen som 
tas ned efter det att mötesordföranden bekräftat att han/hon noterat detta. 

Talarlista
Ordförandens lista över vilka som begär ordet.

Replik 
Replikrätt är förmånen att få komma in i debatten och gå i svaromål mot den senaste talaren eller dem 
som yttrat sig sedan man själv gjorde sitt inlägg. Repliken ska vara kort och får i inte innehålla några nya 
idéer eller synpunkter. En replik bryter talarlistan.

Ordningsfråga
En ordningsfråga berör själva mötesordningen. Det kan handla om en anmärkning mot mötesordföranden 
eller att man t ex önskar en paus i mötet. 

Hur länge och när
Tidsbegränsning
Mötet kan besluta om tidsbegränsning av varje inlägg, till exempel fem eller tre min.

Streck
Att sätta streck i talarlistan är ett annat sätt att tidsbegränsa diskussionen. När diskussionen går på 
tomgång eller tar för lång tid kan ordföranden eller någon av mötesdeltagarna föreslå streck i debatten. 
Då måste alla som vill yttra sig anmäla sig till talarlistan för ett sista yttrande.

Procedurregler
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Ajournering
Skjuta upp fortsättningen av sammanträdet. Man gör ett uppehåll och fortsätter förhandlingarna vid ett 
senare tillfälle. När beslut om ajournering tas bör också anges när förhandlingarna ska återupptas.

Bordläggning
Att bordlägga en fråga innebär att man uppskjuter avgörandet i just denna fråga till ett senare tillfälle 
under mötet eller till ett kommande möte. Sedan man bordlagt en fråga går man omedelbart vidare med 
nästa punkt på föredragningslistan. När beslut om bordläggning tas, bör också anges när frågan ska tas 
upp på nytt.

Förslag
Proposition
Förslag till beslut. (Då ett förslag innehåller flera olika yrkanden i sakfrågor beslutar mötet bara om en 
sak i taget.) Även benämning på styrelsens förslag till årsmötet. 

Motion
Ett förslag från medlem som lämnas i förväg till ett årsmöte. Motioner ska enligt de flesta stadgar lämnas 
in en viss tid före årsmötet. Styrelsen skriver ett yttrande över förslaget och föreslår årsmötet att anta 
eller avslå det.

Förslag/yrkanden
Styrelsens förslag utgör huvudförslag.
Alla yrkanden lämnas skriftligen till mötespresidiet, med undantag för bifalls- eller avslagsyrkanden samt 
yrkande i ordningsfråga.

Jämkning
Ordföranden försöker jämka samman de yrkanden som är nästan likadana till ett förslag. En förslagsstäl-
lare kan dock alltid vägra jämkning och kräva att förslaget läggs fram för beslut.

Propositionsjustering
Ordföranden kontrollerar om förslagen är rätt uppfattade.

Beslutsfattande
Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet med acklamation. Mötesordföranden gör sin bedömning av vilket yrk-
ande som fått flest röster och meddelar vilket beslut hon/han anser stämman fattat och bekräftar detta 
genom klubbslag.
Den som inte delar mötesordförandens tolkning begär muntlig votering innan klubban faller. I normalfallet 
genomförs öppen votering.
Om en deltagare begär sluten votering genomförs en sådan.
Rösträknarna räknar rösterna och lämnar sitt resultat till mötesordföranden som med klubbslag bekräf-
tar resultatet.
Observera att för beslut om ändring av stadgarna krävs minst 2/3 (67 %) av de avgivna rösterna.

Acklamation
Beslut genom att mötet ropar bifallsrop, dvs ja, utan rösträkning är proposition ställd av ordföranden. Det 
är inte brukligt att ropa nej. Om flera förslag finns avgör ordföranden vilket förslag som fått flest röster.

Votering
Rösta. Det finns två slags votering: öppen votering och sluten votering.
Om votering begärs vid personval ska en öppen votering genomföras med hjälp av röstkorten. Sluten vote-
ring genomförs om medlem så begär.

Öppen votering
En öppen votering kan göras med eller utan rösträkning. 

Försöksvotering
är en informell votering utan rösträkning. Öppen votering kan ske genom handuppräckning med röstkort, 
uppresning eller namnupprop.
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Sluten votering
Vid personval är det ett krav enligt stadgarna att använda sluten votering om medlem så begär. 

Majoritet
De typer av enkel majoritet som används i föreningslivet är:
– Absolut majoritet: mer än hälften av avgivna röster.
– Relativ majoritet: används när man t ex väljer mellan tre personer för att se vem som fått flest
 röster. Den som har fått flest röster väljs. Vid kvalificerad majoritet krävs att ett förslag fått minst
 2/3, 3/4 e d av rösterna. Används mest i stadgefrågor.

Avslut
Protokoll
Ett protokoll ska dokumentera vad som förekommit under ett möte.

Justering
Granska, godkänna. Används både i betydelsen justera yrkanden (kontrollera att förslaget är rätt uppfat-
tat samt justera protokollet (granska om det korrekt återger sammanträdet och de beslut som fattades).
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Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens förslag till styrelse för IKSU 2014

Valberedningens förslag:
Ordförande, 1 år: Maria Wallin-Wållberg (omval)
Ledamot, 3 år:  Anders Rebbling (nyval)
Ledamot, 3 år:  Anna Hellgren (nyval)
Suppleant 1, 1 år:  Johan Lindholm (omval)
Suppleant 2, 1 år:  Johanna Cory (nyval)
Suppleant 3, 1 år:  Jonas Nordin (nyval)
 
Valberedningen 2014-03-10:
Åsa Hagner (sammankallande), Anderz Andersson, Bo Berglund

I styrelsen ingår dessutom ledamöter valda vid tidigare årsmöten: 
Vald ledamot med kvarstående mandatperiod, 1 år: Magnus Ferry
Vald ledamot med kvarstående mandatperiod, 1 år: Jörgen Wikström
Vald ledamot med kvarstående mandatperiod, 2 år: Malin Rönnholm
Vald ledamot med kvarstående mandatperiod, 2 år: Agneta Andersson

Valberedningens kandidater
Maria Wallin-Wållberg – föreslås för omval som föreningens ordförande. Maria har ett mångårigt engage-
mang i IKSUs styrelse som ledamot, och blev förra året vald till ordförande.
Anders Rebbling – föreslås nu till ordinarie ledamot, efter att ha suttit med som suppleant i IKSUs styrelse 
sedan 2012.
Johan Lindholm – föreslås för omval som suppleant, vald 2013.

Nya
Anna Hellgren – förelås till ordinarie ledamot.  Anna är 44 år, en IKSU-it som gärna provar alla nya pass. 
Lång erfarenhet av föreningen och annan föreningsverksamhet. Flitig och kreativ informationsletare och 
klok människa med gedigen erfarenhet av styrelsearbete. Ser till att får saker gjorda, och löser gärna 
svårigheter genom att använda nya infallsvinklar. Nyfiken på den digitala utvecklingen, och vilka möjlighe-
ter detta kan ge föreningen. Anna jobbar som journalist på SVT.

Johanna Cory – föreslås som suppleant i IKSU:s styrelse. Johanna är39 år, älskar gruppträning i alla dess 
former och tränar flera pass i veckan på IKSU, gillar även löpning och längdskidåkning. På 90-talet utbil-
dad och engagerad som gruppträningsledare på IKSU, både på golv och i vatten. Jobbat som gymnasielä-
rare i Nyköping och var samtidigt ledare på Friskis&Svettis.  Är efter tillbakaflytten engagerad i Täfteå 
IK.  Johanna är en trygg och kompeten person som har en gymnasielärarexamen i botten, och läst ledar-
skaps- och coachingprogrammet vid Umu och jobbar numera på Norrmejerier som informatör/spons-
ringsansvarig.

Jonas Nordin – föreslås som suppleant i IKSU:s styrelse. Jonas är 31 år, tidigare engagerad inom fotbolls-
rörelsen i länet, och har erfarenheter från tränings- och gymkedjan WorldClass sedan studietiden i Stock-
holm. Är med i IKSU:s sektion för längdskidor, åker gärna långlopp. Brett intresserad av idrott och kultur 
och det som händer i Umeå för närvarande. Jonas vill kunna använda sitt egna engagemang och kontakt-
nät för att bidra till förenings verksamhet. Arbetar till vardags som affärsutvecklare bl a med utbildning 
och omvärldsanalys hos Dohi Sweden.
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Förord
Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2014-2017 samt Verkasmhetsplan för 2014. Planen är 
IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och le-
dande funktioner får stöd för policyskapande och beslut i denna plan. Alla medarbetare* i organisationen 
ska också se detta dokument som vägledande i sitt dagliga arbete. 

Planen revideras årligen och har under hösten 2013 genomgått en sådan. IKSU har med dessa planer en 
för vardagen fungerande gemensam och sammanhållande mission, vision, gemensamma grundläggande 
värderingar och övergripande mål och framgångsfaktorer. 

– I Mission definieras vårt uppdrag och varför vi finns till. Visionen anger vad vi vill uppnå på längre
 sikt. Verksamhetsidén sammanfattar vilken verksamhet vi erbjuder.  
– I Värdegrund finns de centrala ord som beskriver de beteenden som leder oss mot visionen och
 uppsatta mål.
– I Övergripande mål för perioden anges utifrån visionen vad vi vill uppnå under de kommande åren.
 Framgångsfaktorerna är de områden som vi anser vara avgörande för om vi uppnår de
 övergripande målen. Kopplat till framgångsfaktorerna finns utvalda indikatorer som vi
 kontinuerligt följer upp för att veta att vi är på rätt väg. 

* Med medarbetare avses i detta dokument både anställd personal, arvoderade och ideella ledare.

IKSU:s verksamhet
IKSU består av en öppen, ideell förening och ett helägt aktiebolag. Alla som vill får vara med och delta. 
Föreningens medlemmar får bl a via årsmötet påverka och känna ansvar för verksamheten. Vi strävar 
efter transparens och en bra dialog med våra medlemmar och kunder.

IKSU:s verksamhet ska bygga på en stabil ekonomisk grund. Verksamheten ska ge ett ekonomiskt över-
skott som ska säkra en långsiktig överlevnadsförmåga. Investeringar bör ske med en hög andel av egen 
finansiering.

Kvalitetsarbetet med medlemmar och kunder i fokus är en naturlig del för hela organisationen. Att verka 
för effektivare processer och rutiner är viktigt och vårt ledningssystem hjälper oss att ständigt förbättra 
verksamheten.

Vår expertis är inom områdena fysiska aktiviteter, hälsofrämjande insatser och rekreation. Våra tre kärn-
verksamheter Träning, Sektioner & Hälsa 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.

– Syftet med Träningsverksamheten är att få människor att må bättre genom att erbjuda ett
 varierat utbud av fysiska aktiviteter. Aktiviteterna håller hög kvalitet och riktas till en bred
 målgrupp. 
– Syftet med Sektionsverksamheten är att få människor att må bättre genom att erbjuda aktiviteter
 för en bred målgrupp där träning, tävling och/eller social gemenskap är centralt. 
– Syftet med verksamheten inom Hälsa är att få människor att må bättre genom att erbjuda
 tjänster inom områdena aktiv hälsoutveckling, rehabilitering  och rekreation. 

Mission: IKSU får människor att må bättre! 
Vi får människor att må bättre – både våra medlemmar, våra kunder och medarbetare. Vår verksamhet 
bidrar till bättre hälsa för hela människan.

Vision: IKSU ska ha Sveriges nöjdaste medlemmar, kunder och medarbetare 
IKSU:s vision är att ha Sveriges nöjdaste medlemmar, kunder och medarbetare. Allt vi gör ska utföras på 
ett sådant sätt att man trivs, tycker väl om oss och gärna stannar kvar inom verksamheten.

Strategisk plan 2014–2017
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Verksamhetsidé
Vår verksamhetsidé är att erbjuda ett varierat utbud med hög kvalitet inom områdena fysisk aktivitet, 
hälsotjänster och rekreation. Vi vill inspirera och motivera till en sund livsstil. Alla är välkomna! 

Kvalitetspolicy
IKSU får människor att må bättre. 
För att IKSU ska få människor att må bättre krävs att våra kunder kan lita på att IKSU håller hög kvalitet i 
verksamheternas alla olika delar. För att möjliggöra detta måste vi se till att:
– Alla medarbetare är engagerade i arbetet med ständiga förbättringar av IKSU:s verksamheter och
 att alla har den kompetens som krävs. 
– Alla medarbetare har goda relationer med våra kunder och ger dem god service.
– Alla medarbetare följer lagar, förordningar och andra krav som finns angivna i vårt ledningssystem
 och i ingångna avtal.
– Vi i samråd med kunder och andra intressenter driver utvecklingen av vår verksamhet*. 
– Vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa att alla arbetsuppgifter kan lösas med gott
 resultat och med korta ledtider.
– IKSU:s verksamhet och ledningssystemet uppfyller kraven i ISO 9001.

* Som stöd i utvecklingen av vår verksamhet genomför vi kontinuerliga uppföljningar och strukturerad 
omvärldsbevakning. Utveckling för oss handlar om allt ifrån hur vi utformar våra lokaler, utrustning, kom-
petensutveckling och IT-stöd till att välja leverantörer och samarbetspartners.

 

IKSU-andan
Engagerade
Vi är positiva och engagerade.  Vi sprider glädje, inspiration och motivation. Alla medverkar och bidrar till 
IKSU:s övergripande mål och vision. En vilja att bidra och att ta ansvar bidrar till att vi når våra mål och vår 
vision. 

Kloka
Vi är professionella och kloka i vårt sätt att driva verksamhet. Vi fattar väl underbyggda beslut som leder 
till hållbarhet och sund ekonomi. Kvalitet och ständiga förbättringar med medlemmarna och kunderna i 
fokus är viktigt. 

Tillsammans
Öppenhet  och tydlig kommunikation är viktigt för oss. Samarbetsvilja, respekt  och förtroende präglar 
vårt arbetssätt. På så sätt uppnår vi delaktighet och ökad trivsel och gemenskap.

Övergripande mål och framgångsfaktorer
– Nöjda, aktiva medlemmar och kunder som stannar länge
– Fler medlemmar och kunder
– Långsiktig stabil ekonomi 

Verksamhetsplan 2014
Utifrån våra övergripande mål i den Strategiska Planen har vi i Verksamhetsplanen konkretiserat ett antal 
Framgångsfaktorer som vi tror ska medverka till att målen uppfylls.

– För att våra medlemmar och kunder ska trivas och stanna kvar är det viktigta att våra
 medarbetare trivs, är engagerade och har en god arbetsmiljö. 
– Utbud anpassat för en bred målgrupp
– Hög upplevd kvalitet genom hela upplevelsekedjan
– Aktivt kvalitetsarbete
– Hög tillgänglighet
– Aktiv försäljning
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IKSU alpin
Målet för IKSU alpin under 2014 är att behålla mängden resor och resenärer likt 2013. Målet är även att 
effektivisera sektionens arbete samt att säkerställa kvaliteten i skidresorna. Detta för att fortsatt erbjuda 
IKSU:s medlemmar och studenter i Umeå möjligheten att uppleva kvalitativa skidresor till låga priser. Vi 
ser studenterna i Umeå som en viktig målgrupp att delta i IKSU alpins resor. För att uppnå målen kommer 
IKSU alpin under våren att fortsätta arbetet med att överföra personbunden information till organisa-
tionsbunden. IKSU alpin kommer även att vara drivande i sektionernas gemensamma upphandlingar av 
bland annat resor, detta för att kunna pressa priserna på sektionens resor. Det arbetet kommer fortgå 
under hela 2014.

IKSU basket
Sektionens mål är:
– Att placera sig så bra som möjligt i seriespelen säsongen 2013/14 och att få en bra start på
 seriespelen säsongen 2014/15.
– Att delta i DM i april och ta topplaceringar.
– Att erbjuda en bra träningsmiljö för de sektionsaktiva.
– Att rekrytera fler sektionsaktiva till lagen.

För att uppnå målen:
– Sektionens lag tränar aktivt två gånger per vecka under säsong.
– Träningsuppehåll under maj-augusti.
– Under början av hösten sätter vi upp affischer om att lagen söker spelare inför kommande
 säsong.
– Planeringsmöten i början av säsong och vid behov med sektionsaktiva ang. träningsupplägg,
 matcher och resor för att sektionsaktiva ska få möjlighet att påverka och känna sig delaktiga.
– För att tjäna in pengar till sektionen kommer de sektionsaktiva bland annat att jobba som
 kortvakter för IKSU, döma brännboll under brännbollscupen och sälja
– Restaurangchansen.

IKSU beachvolley
IKSU beachvolley ser fram emot 2014 då vi hoppas kunna ta ytterligare steg som sektion och leva upp till 
IKSU:s vision och mission. Stora förändringar inom styrelsen har skett och många nya ambitiösa personer 
har tillkommit. 
Vi vill erbjuda bra träningsmöjligheter för våra medlemmar, såväl elitsatsande som nybörjare, och en möj-
lighet att utvecklas som spelare i lokalt arrangerade tävlingar samt runt om i Sverige.

Målsättningen är att genomföra Swedish Beach Tour på torget även 2014.

IKSU brännboll
Arrangera minst en resa för medlemmarna i IKSU brännboll till en brännbollsturnering på annan ort i 
Sverige.

Planera och arrangera Student-SM
− Påbörja licensieringsarbete för domare och spelare genom samarbete med SAIF.
− Ta första stegen mot att göra brännbollen allmänt accepterad inom idrottssverige. Första steget
 blir att genomföra Student-SM.
− Utreda möjligheterna för ungdomsverksamhet inom Iksu Brännbolls regi.

Kommande evenemang arrangerade av Iksu Brännboll
– Student-SM 24 maj
– Förcupen 24 maj
– Masters 12 juli 
– Finalcupen 16 augusti

Verksamhetsplan sektioner
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IKSU fitness
Sektionens fokusområden
– Stärka IKSU:s idrottsprofil bland regionens atleter
– Uppmuntra och ge sektionens aktiva möjligheter att utvecklas och tävla på elitnivå
– Öka intresset för tävling inom regionen
– Organisera och genomföra egna tävlingar inom Fitness Five
– Samordna genrep inför tävlingar
– Bedriva medlemsfrämjande aktiviteter

Vision
IKSU fitness ska vara en sektion där de sektionsaktiva känner glädje, gemenskap och uppmuntran i att 
utvecklas och tävla för IKSU fitness.

Syfte med verksamheten
Att skapa förutsättningar för att atleter i Umeå med omnejd väljer att vara aktiva i sektionen IKSU fitness, 
vill utvecklas, vill tävla samt känner att de trivs i IKSU fitness verksamhet. 

Målsättningar 2014
– Genomföra två egna tävlingar med positivt ekonomiskt resultat
– Att ha en manlig och en kvinnlig representant från IKSU fitness i finalen av Fitness Five 2014
– Öka antalet medlemsfrämjande aktiviteter

Aktiviteter 2014
April – Egen Fitness Five-tävling på IKSU sport
Augusti/september – Medlemsmöte för sektionens medlemmar
Oktober/november – Athletic Umeå, tävling på IKSU sport

IKSU frilufts
Under hösten 2013 antogs elva nya ledare vilka påbörjade sin interna utbildning i januari 2014 med av-
slutning i slutet av april.

Ett axplock av årets turer är bland annat, isklättring i Maltbrännan, Holmön på cykel och kanot längs Öre-
älv. Vår årliga vinteraktivitetsdag på Nydalasjön som anordnas i februari månad planeras i år att utökas 
till att inkludera skridskotävlingen Akademiska Skrinnet, tefatscurling, snöskorace samt en del andra 
aktiviteter, detta i samarbete med Akademiska Hus.

Majoriteten av våra deltagare är fortfarande idag internationella studenter. Ett mål som vi fortsätter jobba 
med under 2014 är att nå ut till en bredare målgrupp. Vi har även som mål att under kommande år ta mer 
kontakt med övriga sektioner inom IKSU för att starta samarbeten och skapa nya kontakter, detta initiera-
des redan under hösten 2013 under sektionskonferensen i Lycksele.

IKSU innebandy
Vi skall under säsongen 2013–14 ytterligare utveckla vårt spel och var sportsliga organisation.

Arbetet med att sätta vår nya organisationsplan ska verkställas. Var ambition är att flytta fram positionen 
ytterligare när det gäller arrangemang, marknad och det sportsliga. Mycket av vårt fokus kommer att ligga 
på just marknad. Vi måste utöka och stärka samarbetet med våra partners för att klara av verksamheten. 
En arbetsgrupp riktad mot IKSU ungdoms verksamhet skall under året bildas för att stärka organisatio-
nen.

Var sportsliga målsättning är att nå finalen i Malmö också 2014 men vi viII gå längre än så. Under verk-
samhetsåret skall lKSU innebandy utvecklas till nästa nivå så att vi på lång sikt har förmågan att hålla 
oss på topp i Europa.

Verksamhetsåret innebär en tydlig satsning på IKSU ungdom. För att Iyckas med återväxten skall vi därut-
över, genom ett projekt säkra ett gott samarbete med breddföreningarna. Ambitionen även detta år är att 
kunna Iyfta spelare från IKSU ungdom till IKSU elit.
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Vi skall under verksamhetsåret ta tillvara ideella krafter på ett välorganiserat och
uppmuntrande sätt. En avgörande framtidsfråga för IKSU innebandy är att vi under
verksamhetsåret Iyckas med ambitionen att hitta nya, bättre och välstrukturerade
samarbetsformer med IKSU.

IKSU kampsport
Under 2014 vill höja kompetensen inom vår kärnverksamhet ytterligare. För att möjliggöra det planerar vi 
att anordna elva Umeå Fight Camp gratis för våra medlemmar. Vi kommer även att anordna någon mindre 
tävling för att se om vi på sikt vill börja arrangera tävlingar i större skala. Under året kommer vi att arbeta 
tillsammans med SISU för att skapa en långsiktig verksamhetsplan. Vi vill även öka medlemsantalet f.f.a. 
på junior (13–17 år) och vuxensidan. Fler medlemmar ger större möjligheter.

IKSU kendo
Fortsatt satsning görs för att bättre marknadsföra verksamheten och skapa en ökad tillväxt av sektionen 
både vad avser antal aktiva och bredd. Vi har en medlem uttagen till landslaget och som åker på EM och 
deltar i landslagssatsningen hela året. Vidare kommer vi att vara representerade vid Sugo och Etsuko Cup, 
Oslo Open, Stockholm Open, med flera tävlingar. Vår ambition är att alltid ställa upp med minst ett fullt lag 
på varje tävling nationellt. Målsättningen är medalj vid varje nationell tävling där sektionen deltar samt 
fler medaljer vid tävlingar utrikes.

Vår vision är bl.a. att:
– Ha 20 dangraderade varav 15 med nidan eller högre senast 2015.
– Ta medaljer i alla klasser på SM.
– Ta medaljer vid samtliga tävlingar där IKSU är representerat.
– Representeras av minst 5 personer vid varje nationellt läger och tävling.
– Uppnå 50 träningsaktiva medlemmar.
– Återuppta juniorverksamheten, där sedan samtliga som tränar fortsätter upp i vuxengruppen.
- Det ska finnas minst 10 juniorer i nybörjargrupp och 10 i fortsättningsgrupp.
- Få medial uppmärksamhet efter varje event sektionen deltagit i eller arrangerat.
- Varje träningspass ska vara givande även för motionärer.
- Varje medlem ska känna sig trygg i sektionen, respekterad och väl bemött. 
- Varje medlem skall uppleva att de behövs i sektionens verksamhet och därmed själva vilja  ta
 större ansvar för sektionens utveckling. 
- Utveckla samarbetet med de andra klubbarna i Norrland.

IKSU klättring
Sektionens huvudmål är att bredda sin verksamhet.

Under året kommer sektionen starta en satsning för att höja kompetensen på våra instruktörer, med syfte 
att sektionen skall kunna erbjuda IKSU:s medlemmar ett bättre kursutbud inom klättring.

Under våren kommer sektionen fortsätta sin satsning på arrangemang för nybörjare och mindre erfarna 
klättrare, i form av olika typer av tävlingar och kurser. Syftet är att alla som är intresserade av klättring 
skall kunna finna aktiviteter anpassade till deras nivå.
Sektionen kommer även att öka satsningen på att hjälpa IKSU:s medlemmar att uppleva klättringen ut-
omhus i Umeås närområde under vår och höst. Detta för att minska steget ut från våra väggar för de som 
är nya inom klättring, samt de vilka nyligen flyttat till orten.

Sektionens satsning på Norrlands Cupen i bouldering skall forsätta och utvecklas. Arrangemanget runt 
vår deltävling, Novemberdraget, kommer att utökas för att möjliggöra för ett bättre arrangemang för klätt-
rare på alla nivåer.

IKSU längdskidor
Inför året 2014 kommer vi att fortsätta med våra tisdagsträningar och förhoppningsvis förmedla den 
glädje vi tränare känner för sporten. Vi hoppas kunna behålla samma intresse kring dessa och även öka 
antalet medlemmar, som runt årsskiftet var över 100 stycken.

Utöver det planeras även träningsläger under övergångsperioden höst/vinter någonstans i fjällen där 
snötillgången är säkrare än Umeå.
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Under våren när vi normalt har säsongsuppehåll kommer vi förhoppnings kunna erbjuda ett par intres-
santa föreläsningar för våra sektionsaktiva.

Under sommaren kommer ingen organiserad verksamhet äga rum men ett par utmaningar kommer intro-
duceras på våran facebooksida.

IKSU löpning
IKSU Löpning kommer inte att arrangera LoTloppet 2014 på grund av brist på engagerade medlemmar 
som vi ta på sig ansvaret att leda arrangeringen. Vi lägger kruttet på att få ihop träningsverksamhet igen 
först. Under 2014 behöver sektionen förnyelse med nya engagerade medlemmar. Vi tränar oss själva och 
delar kunskap och erfarenhet inom sektionen. Vi måste alltså ha nya medlemmar som brinner för just 
detta.

Medlemsavgiften kommer att fortfarande vara 300 kr varav 50 kr kommer att gå till IKSU medlemskap.
I övrigt kommer verksamheten mestadels innefatta gemensamma träningar som fortsätter enligt de se-
naste årens upplägg när det är möjlig. Vi siktar på att ha ett lätt löpningspass någon veckodag, ett lång-
pass på lördagar kl. 10:00 och ett inomhusintervall pass om möjligt.

Sammanfattning för mål för 2014:
Att rekrytera nya medlemmar
Mål för sektionsmedlemmar 30 st
Fortsätta med de gemensamma träningarna

IKSU multisport
Vårt mål för 2014 är att ytterligare öka medlemsantalet, fortsätta arrangera 3 stycken bra tävlingar (vinter, 
vår och sommar/höst), samt fortsätta prestera bra på tävlingar - både nationellt och internationellt. Men 
främst försöka få sektionen på uppsving och ordna träningstillfällen för alla som vill prova på multisport. 
 
Multisport är på väg att bli riktigt stort i Sverige inom de närmaste 5 åren, då gäller det att vara med. Det 
märkte vi med vår tävling Norrlandsknäcket att intresset är stort för multisporten. 

Genom att försöka hitta tillbaka till det engagemang som fanns i början, med nya inspirerande eldsjälar 
som blåser nytt liv i sektionen hoppas vi att vi kan klara av att nå våra mål.

IKSU simning
Under verksamhetsåret 2014–2015 kommer Norrländska Mästerskapen att hållas i Umeå i april. Där 
hoppas vi på många starter och fina placeringar. Vi kommer att åka på ett träningsläger i slutet av som-
maren. Annars så planerar vi att träna på som vanligt och åka på en del tävlingar. Vi siktar på att köra en 
teknikkurs för motionärer per termin.

IKSU squash
Förstärka ekonomin 
Genom att öka antalet sektionsaktiva. För att klara det vill sektionen fortsätta satsa på nationellt se-
riespel, stegenspel, egna tävlingar samt breda motionsträningar som till exempel söndagssquash.

Låta fler medlemmar i IKSU delta i seriespelet
Lagledaren frågar fler spelare från pool 1–4 inför säsongens planerade tävlingssammandrag.

Locka fler studenter att delta i de lokala motiontävlingarna
Med låga anmälningsavgifter och med förläggande av motionstävlingarna på vardagkvällar hoppas 
sektionsstyrelsen att fler deltagare kommer att anmäla sig. Sektionstävlingarna planeras i mars och en i 
oktober.

IKSU volleyboll
Vi har som målsättning under 2014 att fortsätta utveckla vår ungdomsverksamhet genom att försöka göra 
våra medlemmar nöjdare samt kunna öppna upp sektionen för fler spelare. Vi kommer också att försöka 
upprätta en bättre kommunikation med volleybollföreningar runt omkring i Umeå för att göra IKSU till den 
klubb man väljer då man vill satsa på volleyboll. Vi jobbar också ständigt med att förbättra kommunikatio-
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nen mellan ledare, föräldrar och styrelse. Vi vill också under 2014 utbilda fler ledare. Under 2014 kommer 
vi att pröva på om de går att ha bokningsbara pass för volleyboll med ledare från volleybollsektionen.

Syftet med att göra IKSU till den sektion man väljer då man vill satsa på volleyboll är att kunna erbjuda 
en klubb med uppbackning från en stor organisation som de mindre klubbarna i dagsläget har svårt och 
erbjuda. Umeå är dessutom, som det ser ut idag, inte stort nog för att ha flera volleyboll-lag på hög nivå. 
Ungdomsverksamheten är en väldigt viktig komponent för hos att för att de ska finnas en grund då vi 
brottas med problemet att studenter kommer och går vilket medför dålig kontinuitet. Att utbilda ledare är 
också viktigt för att bibehålla kvalitén och få våra medlemmar att stanna och trivas.  Syftet med träningar 
för IKUS:s medlemmar är att få upp intresset för att man kan börja spela volleyboll när som helst. Det är 
också ett bra sätt för sektionen att synas och ger mervärde för medlemmarna.

Kontakt har tagits med klubbar runt om i Umeå för att ha ett möte i april för att diskutera ett samarbete 
så vi inte ska bli konkurerande verksamheter.

Utbildning för ledare kommer att ske på hösten.

En provomgång för drop in-träning kommer att ske i mars. Detta för att kunna utvärdera och om det känns 
bra göra en rejälare satsning under hösten.
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Budget för 2014

Utfall 2013 Budget 2014 Jmfr.

Kortintäkter 83 236 85 636 2,8 %

Övriga huvudintäkter 21 118 25 402 16,9 %

Korta hyresintäkter 3 223 3 577 9,9 %

Övriga intäkter 746 417 -78,9 %

Totala intäkter 108 323 115 032 5,8 %

Direkta kostnader -6 362 -7 622 -16,5 %

Lokalkostnader -38 857 -43 307 -10,3 %

Övriga kostnader -23 527 -18 804 25,1 %

Personalkostnader -36 492 -41 381 -11,8 %

Rörelsens kostnader -105 238 -111 114 -5,3 %

Resultat före avskr. 3 085 3 918 21,3 %

Avskrivningar -1 316 -1 678 21,6 %

Resultat efter avskr. 1 769 2 240 21,0 %

Finansiella poster 542 504 -7,5 %

Resultat 2 311 2 744 2,39 %

Budget för 2014

IKSU:s styrelse och ledning har beslutat att instifta ett pris som vi kallar Årets IKSU-it.

Medlemmar i IKSU har möjlighet att nominera en medlem som inte har IKSU som sin huvudsakliga ar-
betsgivare som är ett bra exempel på och en förebild som lever vår värdegrund.

Årets IKSU-it är en person eller en grupp som:
– Är Engagerad och har ett genuint intresse för någon av IKSU:s verksamheter och på ett positivt
 sätt sprider glädje och entusiasmerar andra människor. 
– Är Klok och agerar eller fattar beslut som utvecklar verksamhet och människor som leder till
 ständig förbättring.
– Gärna jobbar Tillsammans med andra, är öppen och vill skapa delaktighet.

Förra året utsågs sektionen IKSU frilufts till vinnare av utmärkelsen. Priset på 5000 kr användes till le-
darutveckling.

Årets IKSU-it
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Stadgar för Idrottsklubben Studenterna i Umeå
Idrottsklubben Studenterna i Umeå är en ideell förening stiftad 5 maj, 1959 och med hemort i Umeå.
Stadgarna fastställdes 2011-03-28 och 2012-03-28.
 
Idrottens mål och inriktning
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé
Idrottsklubben Studenterna i Umeå (IKSU) vill på alla nivåer bedriva idrotts-, frilufts- och friskvårdsaktivi-
tet så att det utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som social och kulturellt.

Därför vill vi utforma IKSUs verksamhet så att:
– den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
– alla som vill, oavsett etnicitet, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell
 läggning eller ålder, får vara med i IKSU:s verksamhet.
– de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för verksamheten.
– den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Almänna bestämmelser
§ 1 ÄNDAMÅL
IKSU har till ändamål att möjliggöra utövande av idrotts-, frilufts- och friskvårdsaktiviteter för medlem-
marna, samt främja gott kamratskap.
IKSU ska vidare verka i enlighet med idrottens mål och inriktning i enlighet med Riksidrottsförbundets 
(RF) och vederbörande specialförbunds stadgar.
IKSU ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

§ 2 SAMMANSÄTTNING
IKSU består av de fysiska personer som har upptagits i för¬eningen som med¬lemmar.

§ 3 TILLHÖRIGHET
IKSU är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
– Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) och är därigenom ansluten till Sveriges
 Riksidrottsförbund (RF).
– det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område IKSUs hemort är belägen samt vederbörande
 specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.
IKSU är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser 
och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är IKSU skyldig att ställa föreningens 
handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 4 BESLUTANDE ORGAN
IKSU:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 FIRMATECKNARE
IKSUs firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt 
eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅRET
IKSUs verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

§ 7 STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stad-
garna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller i brådskande fall av styrelsen.

Stadgar för föreningen IKSU
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Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i IKSU att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte 
väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad¬garna skall i stället avgöras i enlighet med 
vad som anges i 33 §.

§ 8 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3-delar av 
antalet avgivna röster vid varje mötestillfälle.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 9 UPPLÖSNING AV IKSU
För upplösning av IKSU krävs beslut av två på varandra följande årsmöten biträdande av minst 2/3-delar 
av antalet avgivna röster vid varje mötestillfälle – upplösning kan inte beslutas av extra årsmöte.
I beslut om upplösning av IKSU ska tillgångar användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberät-
telse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas vederbörande specialförbund.

IKSU:s medlemmar
§ 10 MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Envar som 
anmäler sig till inträde i IKSU och erlägger årsavgift antages som medlem.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta 
IKSUs ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad 
den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet.
Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på med-
lemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 11 UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur IKSU, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart 
ha lämnat IKSU.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha 
begärt sitt utträde ur IKSU. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlems-
förteckningen.

§ 12 UTESLUTNING OCH VARNING
Medlem får inte uteslutas ur IKSU av annan anledning än att han/hon motarbetat IKSU:s verksamhet 
eller ändamål eller uppenbarligen skadats IKSUs intressen. Härvid ska beaktas om han/hon tidigare 
tilldelats varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, 
fått tillfället att yttra sig över skälen till den tilltänkta åtgärden
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfat-
ta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
I beslut enligt ovan ska skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt RF:s stadgar om han/
hon önskar överklaga beslutet. Beslutet ska avfattas skriftligen och inom tre dagar efter att protokollet 
justeras sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt RFs 
stadgar.

§ 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem i IKSU
– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
– har rätt till information om IKSUs angelägenheter.
– ska betala den avgift som beslutas av årsmötet; hedersmedlem är befriad från avgift.
– ska följa IKSUs stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda
 organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
– har inte rätt till del av IKSUs behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 14 DELTAGA I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i IKSUs idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrot-
ten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
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Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, 
av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, ska också vederböran-
de SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken täv-
lingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvis-
ningen.
 

Årsmöte och extra årsmöte
§ 15 TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och 
plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungö-
ras i ortspressen och på IKSUs hemsida. Vidare ska kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på 
IKSUs officiella anslagstavla eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedlägg-
ning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för 
föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt 
styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlem-
marna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS PÅ ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärende att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till års-
mötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på 
mötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och 
förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, har yttranderätt på mötet.

§1 8 BESLUTFÖRHET OCH RÖSTLÄNGD
Röstländ ska upprättas. Årsmötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är 
närvarande på mötet.

§ 19 BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom 
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet 
röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna 
röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, 
om denne är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika 
röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 VALBARHET
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom för-
eningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen
Styrelsen och valberedningen ska bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt ska IKSU verka för att kommit-
téer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män råder.

§ 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts i enlighet med 16 §.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
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4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera
 mötesprotokollet.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
 räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott
 i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/
 räkenskapsåret.
13. Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem.
14. Val av:
 a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
 b) två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 3 år
 c) 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
 d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
 e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att
 representera med ombud).
15. Fastställande av styrelsens förslag till direktiv för hel- eller delägda bolag.
16. Övriga frågor.

§ 22 EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röst-
berättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för 
begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hål-
las inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte 
skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen 
och på IKSU:s hemsida. Vidare ska kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på IKSUs officiella 
anslagstavla eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgär-
der enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte 
och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

Valberedningen
§ 23 SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningen ska ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt 
att olika åldergrupper finns representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordfö-
randen eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.
Valberedningen ska senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, 
om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Revisorer
§ 24 REVISOR
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll 
och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna ska, i enlighet med god redovisningssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för 
det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 
tre veckor före årsmötet.
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Styrelsen
Styrelsen ansvar för IKSU:s löpande förvaltning.
§ 25 SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter, samt tre suppleanter som alla utses vid val på 
årsmötet.
Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. Studerande och anställda vid Umeå universitet ska om möjligt 
finnas representerade.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för 
tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av 
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt, men deltar ej i beslutet.

§ 26 STYRELSENS ÅLIGGANDEN 
När årsmöte inte är samlat är styrelsen IKSUs beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägen-
heter.
Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för IKSUs verksamhet 
enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
– tillse att IKSU följer gällande lagar, förordning, föreskrifter och ingångna avtal
– verkställa av årsmötet fattade beslut
– planera, leda och fördela arbetet inom IKSU
– ansvara för och förvalta IKSUs medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed
– lämna revisorerna upplysningar och handlingar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina
 uppgifter enligt stadgarna och god redovisningssed
– lämna förslag till direktiv för hel- eller delägda bolag
– förbereda årsmöte
– anställa sportchef och utforma instruktioner för denne
Ordföranden är IKSUs officiella representant.
Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och öv-
riga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden 
träda in i ordförandens ställe.
Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.
Mellan styrelsemöten arbetar ett verkställande utskott (VU) bestående av ordförande, viceordförande och 
om VU finner det erforderligt utse person till adjungerande ledamot.
VU har till uppgift att
– sköta den löpande verksamheten mellan styrelsemötena
– verkställa av styrelsen delegerade beslut
– förbereda styrelsemötena i form av kallelse med mera.

§ 27 KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt 
det.
Kallelse till sammanträde ska i god tid tillställas samtliga ledamöter med uppgift om vilka ärenden som 
ska behandlas vid sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att närvara ska meddela detta till ordföran-
de eller till annan av denne utsedd person.
Suppleant, som inte tjänstgör i ledamots ställe, har närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet, men inte 
rösträtt.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är när-
varande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast 
därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt 
utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet. Protokoll ska föras i nummer-
följd.
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§ 28 ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTT
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, 
kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta 
styrelsen härom.
Det förutsätts att beslut som fattas av styrelsen, liksom beslut med stöd av delegation, faller inom ramen 
för gällande verksamhetsplan och budget.

Sektioner
§ 29 BILDANDE OCH NEDLÄGGNING AV SEKTIONER
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas genom majoritetsbeslut av föreningens årsmöte 
eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

§ 30 SEKTIONSSTYRELSE
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande, kassör och övriga 
ledamöter.
Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade föreningsmedlemmar som bedriver den sektionen. 
Sektionsmötets val av sektionsstyrelse ska underställas föreningens styrelse för godkännande.
Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.

§ 31 INSTRUKTIONER FÖR SEKTIONSSTYRELSE
IKSUs styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyl-
digheter som sektionsstyrelse har.

§ 32 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR SEKTIONEN
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under näst-
följande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna be-
stämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till 
föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utveck-
lingen av den idrottsliga verksamheten.

Tvist
§ 33 SKILJEKLAUSUL
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i 
fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeför-
farande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för 
egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive 
kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.
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Sektion Namn Tävling Valör Typ av idrott Klass (vikt el dyl)

IKSU kampsport Karl Dahlgren SM Ju jutsu Guld Ju justsu 62kg

IKSU kampsport Karl Dahlgren SM Ju jutsu Brons Ju justsu 69kg

IKSU kampsport Malin Lundström SM Ju jutsu Silver Ju justsu 62kg

IKSU kendo Maja Vågberg SM Kendo Silver Kendo Individuell klass

IKSU simning Jens Nilsson Handikapp-SM 
Simning

Guld Simning 50m fritt

IKSU simning Jens Nilsson Handikapp-SM 
Simning

Guld Simning 50m fjäril

IKSU simning Jens Nilsson Handikapp-SM 
Simning

Guld Simning 100m medley

IKSU simning Jens Nilsson Handikapp-SM 
Simning

Guld Simning 100m frisim

IKSU simning Jens Nilsson Handikapp-SM 
Simning

Silver Simning 50m ryggsim

IKSU simning Julia Sandqvist Handikapp-SM 
Simning

Guld Simning 100m frisim

IKSU simning Zandra Lindgren Handikapp-SM 
Simning

Brons Simning 100m ryggsim

IKSU simning Zandra Lindgren Handikapp SM 
Simning

Brons Simning 100m frisim

IKSU innebandy Josefina Eiremo* Innebandy-VM Guld Innebandy

IKSU innebandy Cassandra Edberg* Innebandy-VM Guld Innebandy

IKSU innebandy Victoria Wikström* Innebandy-VM Guld Innebandy

IKSU innebandy Iza Rydfjäll* Innebandy-VM Guld Innebandy

IKSU innebandy Innebandy-SM Silver Innebandy

IKSU fitness Rookie Westin EM Athletic 
Fitness

Silver Athletic 
Fitness

Men’s Athletic 
Fitness up to & 
including 175 cm

IKSU beach Martin Barrefalk Beachvolley-SM Guld Beachvolley Herrar

IKSU beach Johan Bergman Beachvolley-SM Silver Beachvolley Herrar

IKSU beach Magnus Karlsson Beachvolley-SM Silver Beachvolley Herrar

IKSU beach Tora Hansson Beachvolley-SM Silver Beachvolley Damer

IKSU beach Mikael Östberg Beachvolley-SM Guld Beachvolley Veteran Herrar 35+

IKSU beach Mia Öhman-Lindgren Beachvolley-SM Silver Beachvolley Veteran Damer 
35+

IKSU beach Kerstin Östberg Beachvolley-SM Silver Beachvolley Veteran Damer 
35+

* representerade Sverige

Sportsliga prestationer i IKSU 2013


