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Hedersmedlemmar i den 
ideella föreningen IKSU

Kriterier:
Person som kommer i fråga för 
Hedersmedlemskap ska under lång tid utfört 
synnerligen värdefulla och extraordinära insatser 
i föreningens anda och för dess utveckling.

En Hedersmedlem föreslås av IKSU:s styrelse och 
godkänns på föreningens Årsmöte.

Nedanstående personer är vid dags dato utnämnda 
”Hedersmedlemmar”:

Anderz Andersson
Tidigare styrelseordförande 

Sigbrit Franke
Tidigare rektor UmU 

Jan Åman
Tidigare Sportchef IKSU 

Anders Sjölund
Tidigare tjänsteman IKSU

Staffan Byström
Initiativtagare till Brännbollscupen 

Anders Wallström
Tidigare tjänsteman IKSU 

Valter Rönnmark
Tidigare styrelseordförande 

Svante Rasmusson IKSU
OS-medaljör 

Staffan Ling IKSU

Ann-Christine Bard Sandström
Tidigare ledare inom Alpina sektionen 

Erik Dahlgren
Tidigare ordförande

Åsa Hagner
Tidigare vice ordförande
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En utmaning är att kunna 
erbjuda ett varierat utbud 

med en bra kvalitet för 
alla 22 000 medlemmar!

Vi försöker hela tiden 
utveckla och bredda vårt 

utbud så att så många 
människor som möjligt 

ska hitta sitt sätt  
att må bättre

Vilka viktiga frågor har styrelsen behandlat under året? 
Styrelsen har arbetat med många intressanta frågor 

naturligtvis. 
Något som vi påbörjade 2013 var att få till ett bra 

samarbete och inkluderande arbetssätt med sektionerna. 
IKSU omfattar många olika verksamheter inklusive 16 
sektioner med ett fantastiskt utbud och massor av ideellt 
arbete. Vi är glada att det blev ett avstamp i Lycksele där alla 
sektioner inbjöds att delta och jobba fram gemensamma 
målsättningar. Vi ser att sektionerna ska få mer stöd 
och hjälp från IKSU:s organisation med t ex webb och 
administration och samtidigt ska IKSU kunna erbjuda 
medlemmarna mervärde genom ett breddat utbud. Vi 
strävar ständigt efter förbättringar och det inkluderar även 
det egna styrelsearbetet. Verksamheten växer och kräver 
därför även mer av oss i styrelsen varför vi sett ett behov av 
att jobba än mer strukturerat och långsiktigt. Arbetet med 
Stiftelsen IKSU:s Idrottsvetenskapliga pris har tagit fart och 
målet är att kunna dela ut priset till en i Sverige framstående 
idrottsforskare med start hösten 2015. Grundplåten till 
priset lades vid IKSU:s 50-års jubileum 2009. 

Vilka stora utmaningar ser du inom överskådlig tid? 
Vår förening har en fantastisk medlemstillströmning och 

vi är stolta över våra anläggningar som vi erbjuder idag. En 
utmaning är dock att kunna erbjuda ett varierat utbud med 
en bra kvalitet för alla dessa 22 000 medlemmar! Ibland har 
vi det lite trångt i våra lokaler vilket är något som vi försöker 
åtgärda på olika sätt och har överst på vår agenda. En 
expansionsutredning är gjord och vi ser över vilka vägar som 
är möjliga för IKSU i framtiden.

Några viktiga trender och tendenser som är viktiga att ta 
hänsyn till i IKSU:s fortsatta utveckling? 

IKSU är en demokratisk förening och ytterst är årsmötet 
det högsta beslutande organet. Vi vill hitta moderna 
och bra processer för att kunna säkra demokratin även 
i framtiden varför vi har påbörjat ett arbete med RF, 
Riksidrottsförbundet, kring morgondagens demokratiska 
idrottsförening. 

Hur ser du att IKSU skall arbeta för att fortsatt vara en 
attraktiv plats dit människor söker sig för att må bra? 

Det viktigaste är att vi är lyhörda gentemot våra 
medlemmar samt att vi ser oss om i världen för att hitta nya 
infallsvinklar och utveckla verksamheten än mer. Allt detta 
för att jobba med vår mission - att få människor att må bättre 
– både fysiskt och psykiskt! 

Ordförande 
har ordet
Maria Wallin Wållberg
Styrelseordförande i IKSU och 
IKSU hälsa  AB

Nu kan vi lägga ännu ett år till handlingarna 
och konstaterar att aktiviteten bland våra 
medlemmar bara accelererat. Hösten 2012 
byggde vi ut IKSU genom att öppna ytter-
ligare en anläggning - IKSU plus. Syftet 
var att kunna erbjuda mer yta och fler 
aktiviteter för våra medlemmar. Det fick 
genomslag i kubik. Under 2013 fylldes IKSU 
plus blixtsnabbt av både nya och gamla 
medlemmar.

Antalet besök i samtliga anläggningar 
ökade stadigt under 2013 och vi ser 
ingen avmattning under 2014. Det är 
oerhört glädjande att konstatera att våra 
medlemmar som köpt IKSU-kort verkligen 
använder dem. Det ser vi som ett tecken på 
att man gillar det vi gör.

Det ställer dock stora krav på oss att 
ständigt underhålla, förbättra och utveckla. 

Lite kuriosa:

• Omklädningsrummen på sport städas 
17 gånger per dygn. Duscharna städas 
lika många gånger på ett dygn som en 
normalfamilj städar under ett helt år!

• Antalet gruppträningspass per vecka 
under högsäsong är ca 480 st.

• Vårt reservdelslager är det 2:a största 
i Europa, näst efter Star Tracs eget i 
London.

• IKSU sport är en av Sveriges största 
besöksattraktioner. Antalet besök på 
IKSU sport kan under en dag uppgå till 
ca 5 000 st.

• Årsförbrukningen av toalettpapper på 
IKSU sport motsvarar toalettpapper 
lindat 4 gånger runt jorden!

Vi gör verkligen vårt bästa för att alla ni 
medlemmar ska träffas och trivas i IKSU 
och vi jobbar stenhårt för att kvalitén ska 
upprätthållas trots den höga intensiteten 
och påfrestningen på lokaler och material. 
Under 2014 blir detta ett fokusområde och en 
av våra största utmaningar.

År 2013 – 
ett aktivt år!
Margareta Ericsson Lif
Sportchef i IKSU och
VD i IKSU hälsa AB

Medlemsutveckling och nya verksamheter
IKSU:s medlemsutveckling fortsätter i 

positiv riktning och störst medlemsökning 
har vi haft på IKSU spa. Skälet till den stora 
medlemsökningen på spa kan vi spekulera 
i men kanske uppskattar fler och fler 
den lugna, vackra miljön och tillgången 
till rekreation i samband med träning? 
Möjligheten att kombinera med träning på 
IKSU plus har säkert också bidragit till den 
stora medlemsutvecklingen.

Vi försöker hela tiden utveckla och bredda 
vårt utbud så att så många människor som 
möjligt ska hitta sitt sätt att må bättre.

Som exempel startade vi som licens-
tagare i januari 2013 Itrim-verksamheten. 
Itrim är en svensk kedja inom motion och 
viktminskning samt världsledande inom 
varaktig viktminskning.

Itrims viktminskningsprogram är 2-årigt 
och inriktar sig på beteende-förändring och 
minskad vikt genom individuell rådgivning, 
gruppträffar och motion.

Våra informationsträffar fylldes blixt-
snabbt och vi fick utöka antalet platser. 
Likaså fylldes programplatserna snabbt 
och vid årsskiftet hade vi 10 grupper 
igång, dvs. nästan 150 personer. Del-
tagarna gör jättefina resultat och IKSU 
lever verkligen upp till missionen att ”få 
människor att må bättre”.

Det kommande året 2014

Utmaningen det kommande verk-
samhetsåret blir att upprätthålla den 
goda kvalitén trots ett högt tryck på 
verksamheten.

Målsättningen är att våra medlemmar 
och kunder ska känna hög tillgänglighet, 
att det är helt, rent och snyggt och att 
man bemöts på ett professionellt och 
bra sätt.

Medlemmarna kommer också att 
märka, på olika sätt, att betoningen 
på vår sektionsverksamhet blir allt 
tydligare. Sektionsverksamheten är 
kärnan i IKSU och fyller en mycket 
viktig funktion för föreningskulturen. 
Fantastisk verksamhet bedrivs i våra 
sektioner!

Mycket kraft och resurser kommer 
också att läggas på den nya webb-
platsen www.iksu.se

Det är en viktig kanal för kommunika-
tion och den nya tekniken gör att vi kan 
få till en webbplats med nya och bättre 
funktioner.

Slutligen hälsar vi gamla som nya 
medlemmar varmt välkomna till IKSU, 
IKSU sport, IKSU spa eller IKSU plus – vi 
har plats för dig!
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IKSU får utmärkelsen: 
årets huvudpartnerpris på 
Umeågalan

Från början
till fortsättning
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I följande avsnitt redovisas aktiviteter 
IKSU genomfört 2013 utifrån verksamhetsplanen 

som beslutades på föregående årsmöte. 

Bättre kontakt och samhörighet 
med våra sektioner

Allteftersom föreningen vuxit har kontakten med 
våra 16 sektioner blivit glesare och samverkan 
och samhörighet blivit lidande. Under 2013 har 
ett särskilt projekt startats där dialogen med 
sektionerna är central. Bland annat genomfördes en 
stor sektionskonferens i Lycksele under hösten 2013. 
Under 2014 intensifierar vi insatser för att ytterligare 
stärka samhörigheten och föreningsandan.

Ny webb och ny telefoni

Ytterligare några områden som vi identifierat  
som  viktiga för nöjdheten är vår webbplats samt 
tillgängligheten via telefon. Det innebar att vi 
under 2013 arbetade intensivt med en tydlig 
kravspecifikation för upphandling av ny webbplats. 
I skrivande stund pågår bygget och den nya 
webbplatsen som förhoppningsvis står klar innan 
sommaren 2014.

I slutet av 2013 blev vi moderna även när det gäller 
våra telefoner. Ny IP-telefoni infördes och vi hoppas 
att våra medlemmar och kunder som söker kontakt 
med oss upplever en högre och bättre tillgänglighet.

IKSU spa under utveckling

Under 2013 har vi ägnat stort fokus åt att kartlägga 
och identifiera behov bland medlemmar och 
Umeåbor. Genom två omfatande undersökningar 
har vi fått bra underlag för hur vi kan utveckla 
verksamheten på anläggningen IKSU spa.

Kortkontroller

Under 2013 startade vi arbetet med att genomföra 
kortkontroller för att utbilda och informera våra 
medlemmar och besökare om att IKSU-kortet är 
personligt. Under hösten 2012 utvecklades en 
mobil app för ändamålet. Denna var klar att tas i 
bruk i januari 2013. Kortkontrollerna har mottagits 
positivt av de flesta medlemmar och rutinerna som 
arbetades fram under året kommer att ligga till grund 
för kommande års arbete.

Separation av medlemskap 
från träningskort

I januari 2013 trädde nya regler in då avgiften från 
medlemskapet i föreningen separerades från 
kostnaden för IKSU-kortet. Medlemskapet löper 
per kalenderår och är en förutsättning för att kunna 
köpa ett IKSU-kort som är giltigt 1 månad eller mer. I 
detta projekt har en del utveckling av möjligheterna 
att kunna teckna medlemskap via webben pågått, 
ett arbete som under 2013 inte avslutats utan 
kommer att fortsätta en bit in på 2014 innan det kan 
betraktas som klart.

Ändringar i medlemsvillkor

2013 har varit ett år av aktivt arbete med att 
tydliggöra och förenkla de allmänna villkoren för 
IKSU-kort. Under årsmötet 2013 röstades några 
motioner igenom som påverkade reglerna för 
medlemmar med IKSU-kort. Bland annat avseende 
byte av träningskortstyp och bindningstider. Dessa 
motioner behandlades i enlighet med fastställda 
krav från årsmötet som hölls 2013 och har i olika steg 
trätt i kraft under året.

Några viktiga 
aktiviteter 
vi fokuserat på
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2013
UPPFÖLJNING

verksamhetsplanav



KAMPSPORT

IW

CYKEL

CC/CX/TT
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59
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47
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44
16
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74
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53
56

46

12

76

11

2012 401
4752013

År 2011

19 767

År 2012

20 940

År 2013

21 689

Totalt antal IKSU
medlemmar med IKSU-kort
den 31/12
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Simskola

Simskoleverksamheten ökar stadigt 
på IKSU sport. Varje år deltar en 
mängd barn i IKSU:s simskola. Under 
året har vi öppnat upp tre nya tider för 
att öka antal platser samt för att öka 
valmöjligheten med tider. I simskolan 
deltar barn från fem år och uppåt, 
medan vi erbjuder babysim, miniplask 
och minisim för de yngre barnen.

Nytt upplägg i simskolan under 2013 
-  ryggsim som första simsätt

En nyhet under 2013 var att IKSU följer 
den nya badkulturen i Sverige och 
byter ut bröstsim till ryggsim som 
första simteknik. Vi ser möjligheten 
att tidigarelägga simkunnigheten 
hos barnen eftersom ryggsim är 
motoriskt lättare att lära sig än 
bröstsim. IKSU har under 2013 också 
startat upp sommarsimskola som är 
ett uppskattat inslag i verksamheten. 
Samarbetet med IKSU:s simsektion 
fortsätter att fungera riktigt bra. 
IKSU simning fångar upp de barn som 
är färdiga i simskolan och som har 
fortsatt intresse för simning. Detta 
är ett bra sätt att få behålla de lite 
äldre barnen i verksamheten och ger 
simsektionen fler aktiva.

Under 2013 har också den personliga 
simträningen ökat i popularitet, 
där många velat få hjälp att lära sig 
ett nytt simsätt eller förbättra sin 
simteknik.

Gruppträning

Överraskningar på löpande band

 Vi vill överraska med något extra. 
Under året har IKSU arrangerat ett 
antal happeningpass på alla tre 
anläggningar. Allt från luciagympa 
till vasaloppscykling. Dessa pass 
brukar vara uppskattade inslag i det 
vanliga träningsschemat. Den positiva 
feedback vi får från medlemmar som 
deltar gör att vi kommer att fortsätta 
genomföra pass som ibland sticker ut 
utöver det vanliga.

Dorotka Baburin, Norberto La Court 
och Anna Key på Inspirationsdagen

Den 19 oktober kunde vi presentera 
några stora namn inom gruppträning 
på Inspirationsdagen. Eventet har 
blivit en välkänd aktivitet inom 
IKSU som lockar deltagare från hela 
Sverige. Mycket tack vare ett välord-
nat arrangemang, ett brett utbud 
och toppnamn på instruktörerna. 
Den 18 oktober 2014 arrangeras 
Inspirationsdagen igen.

Kontinuerlig utveckling av nya 
gruppträningsformer och våra 
instruktörer

Gruppträningsformer kommer 
och går, och IKSU ska hela tiden 
hänga med i vad som händer på det 
området. Allt nytt som kommer 
kanske inte passar inom IKSU, men 
de guldkorn som passar bäst samt 
tilltalar en bred målgrupp tar vi in 
på prov för att se hur det tas emot av 
medlemmar med IKSU-kort. Ibland 
tar vi även bort träningsformer som 
visar sig vara mindre efterfrågade. 
Detta skapar dynamik i utbudet av 
gruppträningsformer.

IKSU:s instruktörer genomgår varje år 
flera olika utbildningar för att säker-
ställa hög kvalitet på pass. 4 ggr per år 
genomförs kvartalsutbildningar i Les 
Mills-konceptet. Utöver utbildnings-
dagar så deltar flera instruktörer varje 
år på en del utvalda konvent för att 
inspireras. Ett av dessa är Nike blast 
där ca 2000 instruktörer från hela 
Sverige deltar. 

GRIT™ strength och GRIT™ plyo – 
högintensiv intervallträning 
i 30 minuter

Under 2013 startade IKSU GRIT™ som 
ett svar på den enorma efterfrågan 
på korta, intensiva och funktionella 
gruppträningspass. GRIT™ strength 
förbättrar din syreupptagning, styrka 
och uthållighet och GRIT™ plyo gör dig 
starkare, snabbare och mer explosiv. 
GRIT™ som kommer från Les Mills 
finns nu på IKSU sport och IKSU spa.

RPM® - högintensiv 
konditionsträning på cykel

Som en krydda till våra populära 
cykelpass startade vi RPM® på IKSU 
spa under 2013. RPM® är ett förkore-
ograferat cykelpass från Les Mills där 
du cyklar till rytmer av kraftfull musik. 
Träningsformen blev snabbt mycket 
populär på IKSU spa och därför inför vi 
passet även på IKSU sport under 2014.

Anpassning av 
gruppträningsutbud 
för att maximera 
beläggning 

Vi håller hela tiden koll på när 
medlemmar med IKSU-kort helst vill 
träna, och vad de tränar, det innebär 
att vi justerar både tider och typ av 
aktivitet efter behov. Detta arbete 
pågår ständigt så att medlemmarna 
och kunderna får tillgång till de 
aktiviteter man vill ta del av när man 
kan och vill. Under 2013 utökade vi 
antalet gruppträningspass på IKSU 
sport och IKSU spa på grund av en 
ökad medlemstillströmning på båda 
anläggningarna.

Gym

Antalet tränande i gymmen på IKSU 
anläggningarna har under 2013 
fortsatt att öka.

IKSU plus som öppnades höst-
terminen 2012 har mottagits  väl av 
medlemmarna och beläggningen 
under 2013 har varit över förväntan. 
IKSU sport är dock den anläggning där 
trycket i gymmet har varit allra högst. 
Den ökade beläggningen har lett till att 
slitaget på träningsutrustningen varit 
stort, framförallt på IKSU sport. Extra 
fokus har därför lagts på underhållet 
av utrustningen. Under året har 
rutinerna setts över och förbättrats 
och mer tid har avsatts för underhåll. 
Då stora investeringar gjordes under 
2012 har inköpen till gymmen under 
2013 varit lite mindre. IKSU sport har 
bland annat uppdaterats med ett 
antal nya löpband. Samtliga hantlar 
byttes ut på IKSU sport och IKSU spa. 
Moskva har renoverats och försetts 
med utrustning som kastvägg, 
medicinbollar, klätterrep, ringar, 
TRX-band, kettlebells, hopplådor med 
mera.

IKSU:s barnpassning

Under början av 2013 utvärderades 
barnpassningsprojektet ”IKSU 
passing” och några saker förändrades 
i den fortsatta verksamheten. 
Åldern på barnen sänktes till 2 år och 
justeringar gjordes i öppettiderna 
efter önskemål från föräldrar som 
använder barnpassningen. Under 
året har ca 150 medlemmar använt 
barnpassningen. Under 2013 har vi 
också börjat titta på möjligheten att 
erbjuda även de allra yngsta barnen 
passning på förmiddagar några 
vardagar i veckan.

Verksamhetsutveckling 
inom gruppträning,
individuell träning och
simskola 2013

2012   2013
Gruppträningspass per  vecka
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Siffrorna anger antal genomförda tillfällen 
på respektive anläggning

Vår målsättning är att bemöta 
efterfrågan

Vi ser ett ökat behov och intresse från medlemmar och 
kunder att komplettera sin träning med individanpassad 
rehabiliteringsträning och behandling samt ett ökat 
behov av tjänster som erbjuder rekreation. Det finns 
många människor som är självgående och vet hur och vad 
som skall göras för att må bättre. Det finns också väldigt 
många som både vill och behöver stöd och motivation 
för att komma igång och behålla en aktiv och hälsosam 
livsstil. Våra hälsotjänster gör att vi tillsammans kan 
identifiera och anpassa upplägg utifrån deltagarens 
ambition och mål. Med anledning av detta har vi ett antal 
tjänster vi som erbjuder. Dessa är:

• Fysioterapi
• Hud- och 
spabehandlingar
• Massage
• Hälsoprofil

• Konditionsprofil
• Funktionsprofil
• Föreläsningar
• Tester
• KonferensAktivitetsform 2013

IKSU spa IKSU plus

IKSU sport

Övriga
hälsotjänster
inom IKSU
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Mer personal för att 
möta ökad efterfrågan

Under 2013 har vi utvecklat verksamheten genom 
att tillsätta mer resurser för att bemöta den ökade 
efterfrågan inom hälsotjänster. Inom området 
viktminskning har vi utbildat fyra stycken hälsorådgivare 
som arbetar med viktminskningsprogrammen. 
Inom området rehabilitering har vi utökat våra 
kombinationstjänster med sjukgymnastkompetens och 
satsat mycket på att fortbilda personalen.  Under 2013 har 
olika träningslösningar och hälsoprogram till både privat- 
och företagsmedlemmar levererats. Det har även lagts 
arbete på att förbättra och effektivisera uppläggen. Under 
året har tre nya personliga tränare rekryterats. Totalt har 
tretton personer jobbat på de tre anläggningarna med 
träningsrådgivning, personlig träning, kost samt underhåll 
av lokaler och utrustning.

IKSU fysioterapi lanseras

IKSU fysioterapi är samlingsnamnet 
på vår rehabiliterande verksamhet 
där våra terapeuter samverkar för att 
erbjuda kunden ett gott stöd inom 
individanpassad behandling och 
rehabiliteringsträning när kroppen 
krånglar. 
I oktober 2013 lanserades IKSU 
fysioterapi. Teamet består 
av kompetent personal inom 
yrkesgrupperna leg. sjukgymnast, leg. 
naprapat och dipl. massageterapeut. 
Under 2013 har vi sett en ökad 
efterfrågan på de rehabiliterande 
tjänsterna.

Hud och spabehandlingar 

Inom området rekreation erbjuder IKSU tjänster och miljöer för både 
kropp och själ. Genom våra olika erbjudanden inom hälsa har vi fler 
möjligheter att erbjuda variation och balans så att medlemmar och 
kunder har möjligheten att må bättre. I september 2013 upphörde vi 
med att erbjuda hud- och spabehandlingar på IKSU sport. Förändringen 
medför att vi kan jobba mer professionellt med spakonceptet på vår 
anläggning IKSU spa. Under 2013 har vi haft en ökad efterfrågan på våra 
tjänster inom rekreation.

IKSU blir licenstagare 
för Itrim

I januari 2013 blev IKSU licenstagare 
för Itrim, en svensk kedja inom 
motion och viktminskning. Itrim:s 
viktminskningsprogram är tvåårigt 
och inriktar sig på beteendeförändring 
och minskad vikt genom individuell 
rådgivning, gruppträffar och motion. 
Itrim har ett nära samarbete med 
ett externt medicinskt expertråd 
i syfte att ständigt utvärdera och 
utveckla programmet. Efterfrågan 
blev stor och under 2013 valde 135 
st personer att gå med i Itrim;s 
viktminskningsprogram.



Utgångspunkterna för att skapa nöjdare medlemmar 
och kunder var enligt verksamhetsplanen 2013 att:
Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar och kunder värderar

Vi vill leverera hög och god tillgänglighet och kvalité av service och utbud

Vi vill tillhandahålla ett utbud som är anpassat för en bred målgrupp som består 
av människor med olika förutsättningar, intressen och behov

Vi vill att våra miljöer stärker upplevelsen av trivsel och gemenskap

Mål och aktiviteter

NÖJDARE 
MEDLEMMAR 
OCH KUNDER01 02

Utgångspunkterna för att skapa effektivare rutiner och 
processer var enligt verksamhetsplanen 2013 att:

Sträva efter att jobba strukturerat och engagerat i enlighet med det ledningssystem 
för kvalitet (LIKE) vi byggt för vår organisation. Med stöd av detta strävar vi mot hög 
kundnöjdhet, förbättrad effektivitet och stort internt engagemang kring kvalitetsfrågor

Med vårt ledningssystem som stöd strävar vi efter att ha metoder och rutiner för 
uppföljning och mätning. Vi identifierar kontinuerligt de områden som kan förbättras och 
effektiviseras. Vi fattar beslut som baseras på analyser och fakta

EFFEKTIVARE 
RUTINER OCH 
PROCESSER

Mål och aktiviteter
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M ÅL
Resultatet av Nöjd kund 
undersökning som genomförs år 
2013 ska år 2014 vara bättre än 
föregående år.

KOMMENTA R
NKI-mätningen genomförs i 
mars 2014 och kan därför inte 
redovisas här.

A K TI V ITE T
Ny webbplats sjösätts under 
våren/sommaren 2013.

RESULTAT
Ej genomfört

KOMMENTA R
Ett mer komplext behov av 
funktionalitet än vi initialt 
kunnat se, vilket har fördröjt 
produktionstiden.

A K TI V ITE T
Imagemätning av IKSU spa bland 
Umeås invånare genomförs 
under 2013. Mätningen ligger 
som grund för framtida beslut 
om utveckling.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Har gett oss bra underlag för 
framtida beslut om inriktning 
och innehåll på IKSU spa .

A K TI V ITE T
Förbättra parkeringsmöjlighe-
terna på IKSU sport och IKSU spa 
genom att öka antalet platser 
samt förbättra standarden.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Vi har asfalterat parkeringen 
samt förbättrat trafikflödet på 
IKSU sport 

Utbyggnad av parkering på IKSU 
spa genomförs under 2014.

A K TI V ITE T
Genomföra de projekt eller förstudier som beslutats enligt 
rutin i ledningsgrupp.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Förstudier har främst genomförts på våra verksamhets-
system. Bland annat vårt stora verksamhetssystem vilket i 
sin tur har lett till täta dialoger med systemleverantören om 
förbättringsområden för kassa, inpassering, bokning med 
mera.

Förstudie har genomförts innan webbupphandlingen. 

Förstudie genomförs också inför en eventuell investering av 
stödsystem för hälsotjänster.

M ÅL
Resultatet av mätning av 
tillgänglighet via huvud- 
telefonnummer på våra 
anläggningar som genomförs 
år 2013 ska år 2014 vara bättre 
än föregående år.

KOMMENTA R
Tillgängligheten kommer att 
mätas i slutet av 2014 när den 
nya telefonilösningen varit 
igång ca 1 år.

M ÅL
Vi genomför minst en riktad 
undersökning med specifika 
frågeområden under 2013 
och 2014.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Under 2013 har imagemätning 
för IKSU spa genomförts, en 
specifik mätning har riktats mot 
klättrare för att vägleda oss 
hur vi ska utveckla klätterverk-
samheten och slutligen har vi 
genomfört en medlemsunder-
sökning mot kortinnehavare på 
IKSU spa. 

A K TI V ITE T
Vi säkerställer en ökad dialog, 
samverkan och samsyn med 
våra sektioner genom kontinu-
erliga träffar och utvecklingsin-
satser.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Konferens med representanter 
från nästan alla sektioner har 
gett oss en bra grund för fortsatt 
samverkan.

A K TI V ITE T
En total översyn av telefoni-
lösning ska genomföras under 
2013. Åtgärder genomförs så att 
mätningar av svarsfrekvenser, 
svarstider mm identifieras.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Lösningen har gett oss ett bättre 
system för kontroll av inkom-
mande telefonsamtal. Effekter-
na är bättre tillgänglighet.  

A K TI V ITE T
Att alla i organisationen, även 
visstidsanställda, arvoderade ledare 
och våra sektions representanter 
erhåller information och utbildning 
i kvalitetsfrågor vilket säkerställer 
att processer och rutiner följs i hela 
organisationen.

KOMMENTA R
Denna punkt återstår att åtgärda. 
Sker under 2014.

A K TI V ITE T
Förberedelsearbete inför byte 
till Quinyx (schema-, beman-
nings- och tidbokningssystem) 
sker första halvåret 2013.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Quinyx infört i de stora 
arbetsgrupper som jobbar 
schemalagt vilket medfört 
stora effektivitetsvinster.

A K TI V ITE T
Under 2013 har IKSU också 
implementerat ett helt nytt tid-
redovisnings- bemannings-och 
schemaläggningssystem. Det 
används såväl för anställda 
tjänstemän som för arvoderade 
instruktörer i verksamheten. 

RESULTAT
Delvis genomfört

KOMMENTA R
Bemanningssystemet är i bruk, 
men alla i organisationen har 
ännu ej börjat använda det.

M ÅL
Alla medarbetare i 
organisationen känner till och 
arbetar i enlighet med vårt 
kvalitetsledningssystem (LIKE).

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Kommentar: alla medarbetare 
använder ledningssystemet. 
Ärendehanteringsprocessen 
som är en av de viktigaste 
används på ett mycket frekvent 
och framgångsrikt sätt.

A K TI V ITE T
Under 2013 har en plan 
arbetats fram för IT strategi 
och IT struktur, som hjälper oss 
att få effektivare processer 
och rutiner.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Rutiner inom IT har upprättats, 
ett IT-råd tillsatts och 
systemansvariga utsetts 
för alla de system som vi 
arbetar med. Beskrivning av 
systemansvarigrollen har 
också tagits fram.

A K TI V ITE T
Kvalitetsarbete skall fortgå 
enligt plan från 2012.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Kvalitetsledningssystemet 
har utvecklats i den takt som 
planerats. Hela organisationen 
är redo för en ISO-certifiering.

MÅL MÅL



Utgångspunkterna för att få nöjdare 
medarbetare och en god arbetsmiljö är att:
Våra medarbetare ska ha en känsla av sammanhang, känna eget ansvar, 
vara delaktiga och jobba mot tydliga mål

Sträva efter att varje medarbetare ska må bättre. Att alla ska uppleva arbetsglädje, trivsel 
och en god arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi förutsättningar som stimulerar till goda 
prestationer och bättre hälsa

Sträva efter ett systematiskt arbete med kompetensutveckling som bidrar till ständiga 
förbättringar och utveckling av våra processer och tjänster

NÖJDARE MEDARBETARE 
OCH EN GOD 
ARBETSMILJÖ

Mål och aktiviteter

Utgångspunkterna för att säkerställa långsiktigt stabil ekonomi 
för fortsatt utveckling var enligt verksamhetsplanen 2013 att:
Vi strävar efter att bli fler medlemmar och kunder som 
tar del av vår verksamhet

De som hittar till oss vill vi behålla, därför vill vi göra så mycket vi kan för att alla medlemmar 
och kunder ska vara aktiva och stanna så länge som möjligt

Vi arbetar för att ta kostnadsmedvetna beslut vilket innebär att vi väger investeringskostnad 
mot nytta för verksamheten

SÄKERSTÄLLD LÅNGSIKTIG 
STABIL EKONOMI FÖR FORTSATT 
UTVECKLING

Mål och aktiviteter
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M ÅL
Resultat av Nöjd medarbetar 
undersökning 2014 ska vara 
bättre än år 2013.

KOMMENTA R
Mätning nr 2 genomförs under 
våren 2014.

A K TI V ITE T
Metod för nedbrytning av mål 
tas fram och börjar användas 
under första halvåret 2013.

RESULTAT
delvis genomfört

KOMMENTA R
Under våren 2013 startade ett 
stort arbete där alla anställda 
är delaktiga i framtagandet av 
mål för verksamheten och under 
2014 skapar vi förutsättningar 
för att följa upp och mäta.

A K TI V ITE T
Imagemätning av IKSU spa bland 
Umeås invånare genomförs 
under 2013. Mätningen ligger 
som grund för framtida beslut 
om utveckling.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Under våren 2013 startade ett 
stort arbete där alla anställda 
är delaktiga i framtagandet av 
mål för verksamheten och under 
2014 skapar vi förutsättningar 
för att följa upp och mäta.

A K TI V ITE T
Förebyggande aktiviteter 
genomförs för att undvika 
stressrelaterad ohälsa.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Samtal om stress i 
kompetensutvecklingssamtal 
har också varit en viktig åtgärd 
under 2013. På några håll i 
organisationen har ytterligare 
personella resurser tillsatts. 

Vårt nya tidsredovisnings och 
schemaläggningssystem Quinyx 
avser också minska stress.

A K TI V ITE T
Nöjd Medarbetar undersökning 
(NMI) genomförs 2013.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Ja genomförd och redovisad i 
ledning och för all personal.

A K TI V ITE T
Vi fortsätter arbetet med att 
förankra värdegrund, strategisk 
plan och verksamhetsplan.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Värdegrundsarbetet har fortsatt 
under 2013, framförallt inom 
ramen för den egna arbetsgruppen. 
Även vid gemen-samma 
sammankomster har inslag av 
värdegrundsarbete funnits. 
Nyanställda introduceras i 
IKSU:s värdegrund. Vid sektions-
konferensen fanns också ett inslag 
av IKSU:s värdegrund. Under 2014 
fortsätter detta arbete.

M ÅL
Varje medarbetare känner till 
och arbetar enligt strategisk 
plan och verksamhetsplan.

RESULTAT
Delvis genomfört

KOMMENTA R
Strategisk plan och 
verksamhetsplan är presenterad 
på personalsammankomst och 
på APT. Den har även legat till 
grund för arbetsgruppernas 
målarbete.

M ÅL
Varje medarbetare känner 
till och arbetar enligt 
arbetsgruppens mål samt 
sina individuella mål.

RESULTAT
Delvis genomfört

KOMMENTA R
lla arbetsgrupper har 
under hösten och vintern 
arbetat fram sin grupps 
framgångsfaktorer och mål 
samt tagit fram indikatorer. 
Under 2014 färdigställs 
modellen och mätmetoder 
tas fram.

M ÅL
Resultatet av uppföljning 
(senast 2013) av hälsokart-
läggningen ska vara bättre än 
kartläggningen som gjordes 
år 2012.

RESULTAT
Ej genomfört

KOMMENTA R
Hälsokartläggningen 
genomförs under våren 2014 
och resultatet är ännu inte 
färdigt.

A K TI V ITE T
Samtliga anställda som har 
rätt till friskvård på arbetstid 
ska nyttja detta.

RESULTAT
Delvis genomfört

KOMMENTA R
Detta följs upp vid kompetens-
utvecklingssamtal men 
ingen sammanställning på 
koncernnivå görs. Det vi 
kan konstatera är att inte 
alla anställda nyttjar sin 
friskvårdstid.

M ÅL
Nyckeltalens värde som 
beslutats, förbättras mellan 
år 2013-2014.

KOMMENTA R
Nyckeltalens värde kan 
presenteras kommande 
årsmöte.

A K TI V ITE T
Nyckeltal för respektive 
verksamhet beslutas och 
ansvariga utses. Dessa ska vara 
lätta att följa och ta del av för 
alla medarbetare.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Mål är under 2013 framarbetade 
i alla arbetsgrupper. Under 
2014 startar mätningar så snart 
mätmetoder är framtagna.

A K TI V ITE T
Insatser görs för att öka 
aktiviteten hos våra inaktiva 
medlemmar

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Träningsformer för 
”träningsovana har varit i 
fokus. Cirkeln i gymmet nyttjas 
mycket frekvent, aquadeltagare 
ökar etc. Itrim-verksamheten 
medverkar också till att inaktiva 
blir aktiva. I några av våra avtal 
med företag ingår också att 
vi tar personlig kontakt med 
medlemmar som varit inaktiva i 
tre månader.

A K TI V ITE T
Beläggningsgraden i verksamheten och i våra 
lokaler följs upp och optimeras utifrån respektive 
verksamhets mål.

RESULTAT
Genomfört 

KOMMENTA R
I gymmet på IKSU sport har besöksräknare 
installerats och vi kan kontinuerligt se hur 
beläggningen är under olika tider på dygnet, 
veckan. Detta har medfört en hel del investeringar 
i ytterligare utrustning och upprustning i bl 
a kamphallen som idag även kan användas 
i den individuella funktionella träningen. 
Gruppträningspass utvärderas och anpassas 
kontinuerligt till efterfrågan.

A K TI V ITE T
Vi utvecklar metoder för att 
mäta retention och avslutning av 
medlemskap under perioden.

RESULTAT
Genomfört 

KOMMENTA R
Ja, mätmetod är framtagen och 
retention mäts sedan juni 2013.

M ÅL
Avkastning i relation till 
omsättningen ska uppgå till 
lägst 2 %

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Se Årsredovisning.

M ÅL
Soliditeten ska vara lägst 30 %.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Se Årsredovisning.

M ÅL
Antalet medlemmar med IKSU-
kort ökar med 5 % per år.

RESULTAT
Genomfört

KOMMENTA R
Antalet medlemmar med 
IKSU-kort har ökat med ca 3.6 %. 
Antalet besök har däremot ökat i 
ännu större utsträckning.

M ÅL
Vi förbättrar vår retention 
mellan år 2013 och 2014.

KOMMENTA R
Retention på 6-månader under 
2013 låg på ca 80 % och på 
12-månader på ca 70 %. Vi anar 
att det är en mycket bra siffra 
men vet ej hur branschen i övrigt 
ligger till. Dessa ska jämföras 
med värdet under hösten 2014. 

MÅL MÅL



IKSU fick två fina utmärkelser 
under 2013

Årets huvudpartnerpris på Umeågalan

Umeås näringslivsgala, Umeågalan, delar 
varje år ut ett antal olika priser till företag 
och organisationer som utmärkt sig lite 
extra. IKSU var en av de som fick ta emot 
pris ett sådan.

Nomineringen löd:

”Organisationen har under många år varit en 
attraktionskraft i Umeå, och verksamheten 
fortsätter hela tiden utvecklas. Med en 
inriktning mot såväl företag, som privatper-
soner har man en bredd som engagerar över 
20 000 Umeåbor och når över alla åldrar och 
samhällsgrupper. Det är en av Sveriges största 
besöksattraktioner, sett till antal besökare per 
dag och verksamheten skapar arbetstillfällen 
såväl professionellt som ideellt. Den här 
organisationen gör med sin sunda värdegrund 
Umeås befolkning hälsosamma och friska. 
Organisationen är unik i Sverige såväl som i 
Europa och är något för oss i Umeå att vara 
stolta över”

Vi jämfördes med aktörer som SATS, Actic, Friskis & Svettis, Fitness24seven, Nordic Wellness med flera.

2. Tack vare konsekvent arbete med att ständigt lyssna på 
medlemmarnas synpunkter och förslag till förbättringar har vi fått 
en fin utmärkelse på Umeås näringslivsgala, Umeågalan.
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1. Sveriges nöjdaste kunder I en stor undersökning, gjord av 
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersöktes hur nöjda medlemmar 
på gym runt om i landet var med sin anläggning. IKSU placerade 
sig överst på den listan.

Våra
värdeord

Kloka 
Vi är professionella och kloka i vårt sätt att bedriva 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 vis uppnår vi delaktighet och ökad trivsel och gemenskap.

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 

leder till att vi når våra mål och vår vision. 
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IKSU beachvolley
Sektionsordförande: Emil Lindqvist

Bakgrund: IKSU beachvolley är en sektion 
med 110 stycken sektionsaktiva varav 50 är 
aktiva i vår träningsverksamhet och ungefär lika 
många har tävlingslicens och tävlar för fören-
ingen IKSU. IKSU beachvolley är en sektion som 
vill satsa på både bredd och spets. Vi vill stötta 
och jobba aktivt för sektionens ungdomar, ak-
tiva, den breda massan och våra elitsatsande 
spelare. Det gör vi genom att främja en miljö där 
alla är välkomna och ge utrymme för alla former 
av utövning inom denna sport.

Året 2013: 2013 hade sektionen hela det 
lokala ansvaret för Swedish Beach Tour Umeå, 
en deltävling på den svenska elitserien i be-
achvolleyboll. Totalt deltog 32 spelare varav 
14 representerade IKSU via sektionen IKSU 
beachvolley. På prispallen fanns Sigrid Simons-
son som kom tvåa på damsidan och Björn Berg/
Björn Huitfeldt som kom etta. Martin Barrefalk 
(2:a) på herrsidan. Ca 100 funktionärer, främst 
sektionsaktiva, arbetade med byggnationen av 
arenan och genomförandet av tävlingen. Drygt 
11 000 besökare gästade Swedish Beach Tour 
under de fyra dagar som det pågick.

IKSU beachvolley arrangerade nio dam- 
turneringar, nio herrturneringar och två 
mixturneringar på IKSU sport, skogisbanorna 
och ute på Bettnessand.

Vi hade två elitträningsgrupper, en dam och 
en herr, där spelarna tillhör eller har ambition 
att tillhöra den absoluta sverigeeliten. De 
tränades av Sveriges mest meriterade beach-
volleytränare, Isak Hermansson.

Under våra elitgrupper hade vi tre dam- och 
tre herrträningsgrupper som tränats av våra 
elitspelare. För att få möjlighet att vara med i en 
träningsgrupp värnar IKSU beachvolley om att 
man ska vara med och driva sektionen framåt.

December anordnade vi för fjärde året i rad 
Beachgalan på restaurang Allstar i Umeå. 
Där delades ett flertal priser ut i bl.a. klas-
serna årets spelare, årets genombrott m.fl. 
Deltagarna på galan stod även för spex och 
underhållning som har blivit ett återkommande 
och mycket uppskattat bidrag.

Vår ungdomsverksamhet har sedan tidigare 
drivits i samarbete med KFUM men från hösten 
2013 ligger hela ansvaret på sektionen.

Vi genomförde två utbildningar i samarbete 
med SISU, en steg 1 instruktörsutbildning och 
en domarutbildning.

IKSU beachvolley hade även under 2013 
ansvaret för skötsel av beachvolleyhallen, Las 
Palmas samt nätuppsättning på Skogisbanorna 
och ute på Bettnessand.

Föreningen IKSU bedriver beachvol-
leyträningar för alla medlemmar med 
IKSU-kort där samtliga tränare är spelare från 
IKSU beachvolley. 

Resultat: IKSU beachvolley var den bäst 
representerade föreningen på prispallen runt 
om Sveriges stränder under 2013. På damsidan 
vanns 53 % av alla Challengers och Swedish 
Beach Tour tävlingar av spelare från IKSU be-
achvolley. På herrsidan var denna siffra så hög 
som 70 %.

På damsidan blev Sigrid Simonsson ut-
sedd till årets genombrott av Svenska 

IKSU alpin
Sektionsordförande: Oskar Riby 

Under 2013 omformulerades sektionens  
vision och mission till följande.

“IKSU alpin ska för Umeåstudenter vara det 
självklara valet för minnesvärda skidresor.”

“IKSU alpin vill med personligt engagemang 
förmedla skidglädje till sektionens resenärer 
genom skidresor till lågt pris, god service och 
hög kvalité.”

Arbetet med att omformulera sektionens 
vision och mission gjordes för att ena synen 
internt kring våra värderingar och vad vi strä-
var efter. Dessa skulle genomsyra samtliga 
beslut och gjorde även så under verksamhets-
året 2013.

Målen för IKSU alpin under 2013 var att kvar-
hålla mängden resor och resenärer likt 2012.

Målen var även att effektivisera sektionens 
arbete samt att säkerställa kvaliteten i skid-
resorna. För att uppnå målen arbetade IKSU 
alpin under 2013 med att överföra person-
bunden information till organisationsbunden. 
Detta gjordes bland annat genom strukturering 
av intranätet samt införandet av mallar i sek-
tionens rutinarbete. Mallarna skapade även 
förutsättningar för att driva verksamheten 
trots minskning av sektionsaktiva med cirka 
20 % från 2012 och detta med fortsatt hållbar 
ekonomi.

Under 2013 arrangerade IKSU alpin fem resor, 
dessa till Hemavan, Agnäsbacken, Borgafjäll, 
Björkliden/Riksgränsen och Tärnaby. Totalt 
antal resenärer på resorna uppgick till 539 
stycken. Under 2013 arrangerade IKSU alpin 
ytterligare en upplaga av den årliga Snömässan. 
Under 2013 besökte drygt 1500 personer 

mässan och elva externa företag eller organisa-
tioner ställde ut. 

För att öka antalet resenärer till sektionens 
skidresor skapade IKSU alpin under 2013 en 
användare på Instagram för att på ytterligare 
sätt nå ut. Under året uppgick antalet följa-
re till 120 stycken. Utöver detta ökade IKSU 
alpin mängden gilla-markeringar på sektionens 
Facebook-sida till 628 stycken vilket motsva-
rar en ökning från 2012 med 75 %. Under året 
producerade IKSU alpin ett reseprogram med 
information om sektionens verksamhet och 
resor i 2500 exemplar som distribuerades till 
studentområden runt Campus.

IKSU alpins verksamhet kännetecknas ej av 
deltagande i tävlingar. Däremot deltog vissa 
sektionsaktiva i inofficiella student-SM i stor-
slalom i Hemavan. Jennie Janeröd knep första 
platsen och Anna Ericson placerade sig på  
tredje plats.

Under 2013 höll några sektions- 
aktiva utbildning i reseledaragerande samt 
skidlärarutbildning för resterande sektions-
aktiva. Sektionen genomgick även utbildningar 
av SLAO i lavinsäkerhet samt prehospitalt akut 
omhändertagande enligt LABCDE-principen. 
Sektionsstyrelsen utbildades även i styrelsear-
bete samt grundlig föreningskunskap. 

Verksamhetsåret 2013 innebar många skratt 
och engagemang från sektionens aktiva. Genom 
god gemenskap spreds åkglädje till allt från 
erfarna åkare till nybörjare som aldrig skådat 
snö. Enligt inledande beskrivning var inte målet 
under året att växa i storlek utan att säkerställa 
god kvalité i den verksamhet sektionen bedri-
ver. Kommande verksamhetsår syftar till att 
fortsätta den goda utveckling och ytterligare 
knyta kunskap till sektionen.

volleybollförbundet med motiveringen: ”Hon 
tog fyra pallplatser under sommaren och spe-
lade två finaler”. Debutanterna Viktoria Aktell 
och Fanny Lindström fick wildcard till Swedish 
Beach Tour Umeå där de spelade sin första 
tourtävling. Andra damspelare som under året 
representerat IKSU på touren är Tora Hansson, 
Jenny Persson och Malin Linde.

På herrsidan var 3 av 4 spelare från IKSU i  
SM-finalen. Martin Barrefalk tog SM-
guld och silvret gick till Johan Bergman/
Magnus Karlsson. Andra framgång-
ar är Björn Berg/Björn Huitfeldt som 
placerade sig först både på tourstoppet i 
Umeå och på tourfinalen i Halmstad. Övriga 
som representerat klubben på högsta nivån i 
Sverige är Andreas Rågfeldt, Simon Ekbäck 
och Mikael Östberg.

I mixedklassen på SM noterades syskonen 
Sigrid och Ludwig Simonsson på en 3:e plats 

samt Sanne Nygren som slutade på en 3:e plats.
I veteran-SM H35+ tog Mikael Östberg guld. 

Mia Lindgren-Öman och Kerstin Östberg tog sil-
ver i D35+. Övriga medaljer på H35+ var Marcus 
Bohlin tillsammans med Per-Anders Enquist 
som slutade på en 3:e plats.

IKSU beachvolley fanns även representerade 
i juniorklasserna på SM med 13 st startande. 
Bäst placerade sig Susanna Nordgren på en 2:a 
plats i U21. 

Totalt deltog 42 spelare ifrån IKSU beach 
 under SM-veckan i Falkenberg. 

Sammanfattning: IKSU beachvolley fortsät-
ter bedriva sin framgångsrika tränings- och 
tävlingsverksamhet. Under året har intresset 
för våra träningsgrupper vuxit och antalet sek-
tionsaktiva fortsätter stiga. Många tävlingar 
har anordnats och fina resultat noterats. 

IKSU basket
Sektionsordförande: 
Linnea Henriksson 

Bakgrund: IKSU basket är en sektion i 
föreningen IKSU som under 2013 hade 29 
sektionsaktiva utövare, där 17 av dessa var sek-
tionsaktiva i IKSU basket:s herrlag kallat IKSU 
basket herr och 12 var sektionsaktiva i IKSU 
basket:s damlag, kallat IKSU basket dam. 

Året 2013: IKSU basket dam hade inför  
säsongen 2013 som målsättning att vinna divi-
sion 2 Norrlandsserien. Efter alla tolv spelade 
seriematcher stod det klart och tydligt att målet 
var uppfyllt. Av de tolv spelade seriematcherna 
vann IKSU basket dam alla matcher utom en och 
var därmed klara seriesegrare. 

IKSU basket herr slutade på en tredje plats 
i division 3 Västerbotten efter nio spelade 
seriematcher. 

Sammanfattning: Under året har IKSU basket 
haft gemensamma möten där vi tillsammans 
planerat och lagt upp hur träningar, matcher 
och så vidare ska se ut i syfte att få alla sek-
tionsaktiva att känna sig delaktiga och få en 
chans att påverka hur sektionen ska fungera. 
Förhoppningen med dessa möten är att sek-
tionsaktiva ska bli nöjdare och därmed vilja 
stanna kvar längre i sektionen. 

IKSU basket har haft uppe flyers runt om i 
Umeå där vi visat att de två basketlagen finns 
och att alla som har ett intresse av basket är 
välkomna att komma och provspela. Eftersom 
IKSU basket består av många studenter som 
spelar sprids även information kring lagen 
och träningstider på universitetsområdet vil-
ket inför varje säsong har genererat flera nya 
sektionsaktiva. 

För att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi 
har IKSU basket valt att dela upp samtliga kost-
nader på alla sektionsaktiva. Det arbete som 
genererat intäkt under 2013 har således varit 
frivilligt för samtliga där intjänade pengar går till 
sektionen för att minska sina egna kostnader. 
Arbete som utförts bland sektionsaktiva har 
bland annat varit att sitta kortvakt, brännbolls-
dömning och restaurangchansenförsäljning. 

IKSU:s sektionsverksamhet bedrivs av många ideellt 
engagerade medlemmar. Sektionernas uppgift är att skapa 
verksamhet för föreningens medlemmar som vill engagera 
sig extra inom ett specifikt område. Som ansluten till en 
sektion kan man träffa likasinnade för att träna och tävla i 
en specifik idrottsgren. Som sektionsaktiv representerar 
man alltid föreningen IKSU. 

För närvarande finns
det 16 sektioner inom
IKSU med totalt
ca: 750 setionsaktiva.

Träning och tävling inom 
sektionsverksamheten
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Sektionsaktiva 2012 2013

 alpin  21 17

 basket  30 29

 beach  100 110

 brännboll  15 9

 fitness  35 42

 frilufts  25 30

 innebandy  60 70

 kampsport  140 150

 kendo  32 27

 klättring  18 22

 längdskidor  100 83

 löpning  32 30

 multisport  30 NA

 simning  35 48

 squash  12 9

 volleyboll  30 45

 Totalt  715 721



IKSU brännboll
Sektionsordförande: Pernilla Bern

Målet under 2013 var att utveckla 
brännbollen som sport. Som ett led i detta ar-
betade sektionsstyrelsen med att få genomföra 
ett Student-SM i brännboll, i Umeå. Målet var 
även att arrangera de årliga sommarbrännbolls-
cuperna (innan och efter Brännbollscupen). 

Sektionsstyrelsen hade, under 2013, 
kontakt med Sveriges Akademiska idrotts-
förbund och fastställde ett preliminärt datum 
för ett student-SM 2014. Sektionsstyrelsen 
genomförde en del regelförändringar samt 
skrev ett regelförtydligande. I arbetet inför 
regelförändringarna testades nya regler under 
sommarcuper, i syfte att utvärdera effekten av 
eventuella förändringar. 

Cuper 
• Förcupen 25 maj (IKSU brännboll 

arrangerade cupen)
• Brännbollscupen 30 maj-1 juni (IKSU 

brännboll arbetade som domare under cupen 
och ansvarade för Skills competition)

• Masters 13 juli (IKSU brännboll 
arrangerade cupen)

• Finalcupen 17 augusti (IKSU brännboll 
arrangerade cupen)

IKSU frilufts
Sektionsordföranden: 
Cecilia Engdahl

Bakgrund: IKSU frilufts anordnar olika typer 
av friluftsturer för både nybörjaren och den 
mer erfarna friluftsaren, allt ifrån att krypa i 
grottor till att sitta på hästryggen finns med 
på vår reportoar. Vi är i dagsläget ca 30 akti-
va ledare varav sex stycken gick vår interna 
utbildning under 2013. Sektionen består av fyra 
undergrupper: trim, PR, material och ledarre-
krytering.

Trim ansvarar för den interna utbild-
ningen inom sektionen samt att stärka 
sammanhållningen. PR ansvarar för marknads-
föring av våra turer samt intern och extern 
kommunikation. Material har ansvar för vård 
och inköp av sektionens gemensamma ut-
rustning, samt driften av vår uthyrningsbutik, 
Sarek. Ledarrekryteringsgruppen ansvarar för 
intag och utbildning av de nya ledarna som tas 
in varje år. Sektionsstyrelsen består av ansvarig 
för varje undergrupp samt ekonomiansvarig, 
sekreterare och en sektionsordförande.

Under verksamhetsåret 2013 hölls styrelse-
möten ca en gång per månad med uppehåll under 
sommaren. Tre ur IKSU frilufts sektionsstyrelse 
deltog på IKSU:s sektionskonferens i Lycksele 
och två deltog på SISU:s styrelseutbildning. 
IKSU frilufts årsomsättningen 2013 uppgick till 
ca 880 000 tusen kronor.

Våra turer 2013:

Våren
• Hundspann, Ekorrsele
• Lavinutbildning SLAO, IKSU
• Vinteraktivitetsdag, Nydalasjön
• Turskidåkning, Isälvsleden
• Plattur, Tavelsjöleden
• Tjäderspaning, Åkermark
• Islandshästridning, Tavelsjö
• Paddling, Sävarån
• Bouldering, Tavelsjö/Håkmark

Hösten
• Mountainbike, Stekenjokk
• Forsränning, Vindelälven
• Vandring, Strömbäck/Kont
• Vandring, Marsfjäll
• Vandring och fiske, Lögdeälven
• Överlevnadstur, Umeå
• Grotting, Norge
• Grotting, Skalberget 
• Mörkerupplevelse, Nydalaskogen

Trim-turer:
• Skidskytte, Botsmark
• Fjällfest, Storulvån
• Avslut på Fjällledarnormen storuman
• Lerduveskytte med grillning, Sävar
• Paddling, Höga kusten
• NOLS Sjukvårdskurs, IKSU
• Skidåkning, Tärnaby

Övrigt värt att veta: Under 2013 har aktiva 
ledare erbjudits möjligheten att gå NOLS sjuk-
vårdskurs vilken gjort de deltagande ledarna 
internationellt certifierade i sjukvård i fält av 
Wilderness Medicine Institute.

Turerna: Utbudet av friluftsturer från IKSU 
frilufts under 2013 var stort. Tolv turer av 
varierat slag genomfördes av både gamla och 
nya ledare, på många turer utökades antalet 
deltagare på grund av det stora intresset. 

Isbanan: För andra året i rad underhölls en 
plogad isbana på Nydalasjön, en slinga på ca 
2 km i sjöns norra ände hölls öppen och åkbar 
under tre månader. Vi hade en officiell invigning 
av isbanan i februari, detta gjordes i kombi-
nation med vår årliga vinteraktivitetsdag där 
allmänheten gratis kunde prova på utbudet i vår 
uthyrningsbutik Sarek. Dagen blev lyckad och 
isen var välbesökt!

Sektionsstyrelsen: Under verksamhets-
året 2013 har sekreterare, ekonomiansvarig, 
trim-ansvarig och material-ansvarig i frilufts 
styrelse byts ut och den nya styrelsen består 
av Cecilia Engdahl (ordf), Evelina Lundqvist 
Jansson (sekr), Fredrik Olsson (ekonomi), Anna 
von der Marwitz (PR), Håkan Risberg (ledarrek), 
Johan Magnusson (trim) och en ”flygande” 
materialgruppsansvarig.

IKSU fitness
Sektionsordförande: 
Marianne Westerlund

Under 2013 hade IKSU fitness som mål att 
genomföra de tävlingar som sektionen arrang-
erade med ett positivt ekonomiskt resultat. 
Gällande prestation hade sektionen som mål att 
ta två medaljer i finalen av Fitness Five, samt två 
medaljer på SM i Athletic Fitness. Utöver detta 
var målet att vara en av de främsta klubbarna i 
Sverige gällande representanter vid SM i Athletic 
Fitness samt finalen av Fitness Five. 

För att locka större publik till sektionens täv-
lingar beslutades det att inget inträde skulle tas 
för publiken, vilket kan ha bidragit till att tävling-
arna totalt sett inte gav ett positivt ekonomiskt 
resultat. Målet för SM i Atletic Fitness upp-
fylldes, vid finalen i Fitness Five togs däremot 
endast en medalj. Fyra medlemmar i sektionen 
kvalade in till finalen i Fitness Five, och på SM i 
Athletic Fitness representerades IKSU fitness av 
två deltagare. 
Sportsliga prestationer i sektionen

Vid Fitness Five- finalen i Malmö togs en guld-
medalj av Rebecca Forsberg. Rookie Westin vann 
VM-guld, EM-silver samt SM-silver i Athletic 
Fitness under 2013. På damsidan i Athletic 
Fitness tog Amanda Almroth brons på SM. 

Under 2013 har sektionen genomfört genrep i 
Fitness Five, samt även Athletic Fitness som har 
varit öppna även för personer som inte är aktiva i 
sektionen. Detta för att dels locka nya sektions-
aktiva samt även ge möjlighet för de aktiva i 
sektionen att utvecklas inom sin idrottsgren. 
Utöver detta bidrar genrepen till en gemenskap 
som växer fram hos de som deltar, och de mer 
erfarna utövarna kan bidra med kunskap och 
erfarenhet till individer som är mer nybörjare. 
De aktiva i sektionen har även haft möjlighet att 
köpa sektionskläder, detta dels för att bidra till 
en gemenskap inom gruppen, men även för att 
marknadsföra sektionen utåt. 

IKSU fitness har under 2013 anordnat två stör-
re tävlingar. I juni anordnades ett Sverige- kval 
i Fitness Five med totalt 37 deltagare. I oktober 
anordnades vår egen Athletic Fitness- tävling 
Athletic Umeå där totalt 17 atleter deltog. 

IKSU innebandy
Sektionsordförande: Håkan Björk

Bakgrund: Sektionen bedriver elitverksamhet 
i innebandy genom IKSU Innebandy elit samt 
spelarutveckling/ungdomsverksamhet genom 
IKSU innebandy ungdom.

IKSU innebandy har haft sex stycken proto-
kollförda sektionsstyrelsemöten. Det finns ca 
70 sektionsaktiva. Sektionsstyrelsen har under 
verksamhetsåret 2013 haft fokus på sektionens 
organisationsutveckling.

IKSU innebandy har under verksamhetsåret 
påbörjat en utvecklingsprocess med ambitionen 
att stärka och effektivisera samverkan mellan 
sektionerna och IKSU. Sektionstyrelsen för IKSU 
innebandy har under året arbetat med att utveck-
la sitt arbete i förhållande till den ambitionen. Vi 
deltog vid en konferens i Lycksele som anordna-
des av föreningen om framtidens sektionsarbete.

Ekonomi: Under 2013 omsatte vi ca 2,8 miljoner 
fördelat på två lag, IKSU innebandy Elit och lKSU 
innebandy ungdom.

Sportsligt: Niklas Ekblom har under verksam-
hetsåret haft det övergripande ansvaret för den 
sportsliga verksamheten. IKSU innebandy elit, 
lett av samma tränarpar som föregående säsong 
Thomas Hugosson och Johan Sjöström nådde 
ända fram till final i damernas superliga 2012/13. 
Matchen spelades I Malmö Arena och slutade 
med förlust mot Rönnby. IKSU:s innebandy- 
spelare som även var med i svenska landsla-
get, Victoria Wikström, Cassandra Edberg, Iza 
Rydfjäll och Josefina Eiremo blev världsmästare 
vid VM i Tjeckien. Peter Hugosson - Wallgren 
ledde IKSU ungdom till en fjärde plats i Div. 1 
Norra säsongen 2012-2013. Tre spelare från IKSU 
innebandy ungdom fick under året chansen att 
representera Sverige i U-19 landslaget i samband 
med EFT i Göteborg.

IKSU kampsport
Sektionsordförande: Maria Nordberg

Bakgrund: IKSU kampsport bedriver tränings- 
och tävlingsverksamhet inom idrotterna 
sport ju-jutsu, brasiliansk ju-jutsu, judo och 
submission wrestling för barn, ungdomar och 
vuxna. Vi har för närvarande 150 sektionsaktiva 
varav ungefär hälften är barn och ungdomar och 
hälften är vuxna. Idag engagerar vi 30 personer 
ideellt med att driva sektionen antingen som 
instruktörer, som arbetsgruppledare eller som 
styrelseledamöter. 

Verksamheten 2013: Inför 2013 ville 
vi fortsätta att höja kvaliteten på vår 
verksamhet. För att höja ledarkompetensen 
har vi anordnat en barn-och ungdoms-
instruktörskurs samt en domarutbildning 
i ju-jutsu. Vi har även utbildat fem stycken 
judoinstruktörer med stöd av Idrottslyftet 
Judoförbundet.

För att utveckla alla sektionsaktiva startade 
vi ett nytt träningsläger som vi kallar Umeå Fight 
Camp. Det är ett återkommande läger där vi 
bjuder in gästinstruktörer samt deltagare från 
andra klubbar. Två mycket uppskattade läger 
hann det bli under 2013. 

För att värva fler ungdomar genomförde vi ett 
rekryteringsprojekt under sommaren. Projektet 
gick under namnet Sommarmattan och innebar 
att vi åkte runt med en kampsportsmatta 
och lät ungdomar provträna gratis utomhus. 
Projektet var mycket lyckat och vi hade drygt 
350 unika deltagare. Projektet möjliggjordes 
tack vare bidrag från Idrottslyftet Västerbottens 
IF samt Idrottslyftet Sveriges akademiska IF. 
Vi fick även stöttning från sponsorerna: Tryckt 
reklamkonsult, Codemill och Budo & Fitness 
Store Umeå. Resultatet lät inte vänta på sig och 
våra barn- och ungdomsgrupper har aldrig varit 
så populära som nu. Det är en härlig energi på 
varje pass.

Sportsliga prestationer: Karl Dahlgren tog 
åter dubbla medaljer på SM i ju-jutsu. Guld i 
viktklassen -62 kg och brons i -69 kg. Arvid Alm 
tog brons i -77 kg på samma mästerskap.
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IKSU kendo
Sektionsordförande: Maja Vågberg

Bakgrund: Kendo har sitt ursprung i de ja-
panska samurajernas träning, och inte bara 
deras tekniker utan även mycket av den gamla 
hederskodexen och etikettsreglerna har levt 
kvar ända till modern tid. I dagens träning har 
vi dock bytt ut samurajens katana mot den mer 
skonsamma shinaien, ett svärd gjort av bambu, 
som tillåter oss att träna med full kraft utan att 
skada våra träningskamrater. Idag är kendo en 
tekniksport där det inte finns några viktklasser 
och där både tjejer och killar såväl som juniorer 
och seniorer tränar och tävlar tillsammans.

I IKSU kendo finns en stark tävlingstradition, 
och vi kan stoltsera med ett flertal medal-
jer från både nationella och internationella 
sammanhang de senaste åren. Vi har skickat 
representanter på samtliga SM, EM och VM 
sedan 2006, och tack vare våra sektionsaktivas 
hårda arbete har IKSU kendo en given plats i 
svenska landslaget. För den som är ny i sektio-
nen innebär det att de kommer att få träna med 
några av landets bästa tränare.

Föregående år: Vi har tagit nya tag med 
att utveckla verksamheten och att öka an-
talet sektionsaktiva genom att få fler att 
upptäcka kendo som en trevlig och spännande- 
träningsform.

Vi har genomfört ett flertal prova på-
pass för bland annat kårchefer i januari, för 
totalförsvaret i mars och tre pass för alla 
intresserade under höstlovet. Vidare vill vi att 
de som redan tränar ska bli nöjdare genom mer 
tematisk träning och ökat fokus på dem som 
tränar för nästa grad. Genom att vi kunnat köpa 

in lånerustningar är det möjligt för fler att prova 
kendo på riktigt utan att inledningsvis behöva 
investera i en dyr rustning.

IKSU kendo har deltagit i ett flertal läger som 
t.ex. landslagsläger, läger med Sumi sensei, 
läger i Helsingfors samt också arrangerat egna 
graderingsläger.

Nya dan-grader i sektionen är Evelina 
Broström och Mattias Brännström som upp-
nått nidan.

I övrigt har IKSU kendo haft ett samarbete 
med de norrländska klubbarna inför SM med 
flera sammankomster under våren och hösten 
med särskild inriktning på tävling.

Kyu-graderingar har som planerat genom-
förts under vår- och hösttermin.

Tävlingar: IKSU kendo har varit repres-
enterade vid flertalet tävlingar, både nationellt 
och internationellt. Bl.a. kan nämnas 
deltagande i Paris open i februari med Maja 
Vågberg, Sugo Cup i Stockholm där IKSU kendo 
tog brons i lag och i damklass. Vidare deltog 
Maja Vågberg och Ambjörn Holmqvist vid EM 
i Berlin och senare i Oslo Open där IKSU tog 
både guld och silver i lag. IKSU kendo har också 
varit representerade vid Stockholm Kendo 
Open och vid de Norrländska mästerskapen, 
där för övrigt IKSU:s Mattias Johansson blev 
Norrländsk mästare. Här regnade medaljerna 
tätt i form av juniorbrons av Erik och Axel 
Tunemalm, seniorsilver av Karin Wiik, guld i 
kyu-klass av Jonas Carlberg och silver i lag.

Som avslutning på året tog IKSU kendo silver 
individuellt vid SM genom Maja Vågberg och ett 
silver i lag. IKSU:s Jonas Carlberg och Daniel 
Sandström fick dessutom hoppa in i nystartade 
Örnsköldsviks kendos lag och hjälpa dem till ett 
välförtjänt brons.

IKSU klättring
Sektionsordförande: Linus Malm

Mål 2013:
• Renovera och göra vissa delar av 

klätterväggen säkrare för IKSU medlemmar.
• Erbjuda fler kurser för IKSU medlemmar och 

sektionsaktiva.
• Utöka arrangemanget kring 

Novemberdraget 2013.
• Sektionsstyrelsen fick i uppdrag att fortsätta 

sitt arbete med att ta fram ett förslag för 
en ny klätterhall och presentera denna för 
IKSU:s styrelse. 

Tävling: Saku Korosuo kom på tredje plats i 
sammandraget av Norrlands Cupen 2013/2014, 
sveriges största klättercup.

Återblick 2013: Introduktionskurser i klätt-
ring genomfördes för 227 medlemmar i IKSU.

Utbudet av klätterkurser utökades inför 2013. 
En av Sveriges mest meriterade klättertränare 
bjöds in för att hålla i en tredagars kurs för 
IKSU:s medlemmar, sektionsaktiva och utom-
stående. 23 IKSU medlemmar deltog i dessa 
kurser. Nya former av mindre klättertävlingar 
arrangerades med fokus på nybörjare och ökad 
social gemenskap.

Utöver det utökade utbudet av kurser reno-
verades delar av klätterväggen och arbetet 
med att förbättra säkerheten har påbörjats. 
Träningsgrupper med sektionsaktiva som led-
are startades under hösten 2013.

Sektionen annordnade i slutet av novem-
ber bouldertävlingen Novemberdraget, som 
den första deltävlingen i Norrlandscupen 
2013/2014. Norrlandscupen startades 2012 
på initativ av IKSU klättring och är nu Sveriges 
största klättercup, med över 200 deltagare 
totalt.

Novemberdraget är även den största enskilda 
svenska klättertävlingen i bouldering för se-
niorer, med 140 deltagare 2013. IKSU klättring 
uppförde en temporär klättervägg för att kunna 
ta emot ett förväntat stort antal tävlande, men 
inför nästa år siktar vi på att utöka arrange-
manget ytterliggare. 

Ekonomiskt: IKSU klättring sökte nya 
leverantörer av klätterutrustning och förbruk-
ningsvaror för att hålla nere kostnaderna för 
underhållet vid väggen, utan att sänka kraven 
på kvaliteten.

IKSU längdskidor
Sektionsordförande: Johan Kärner

Bakgrund: År 2013 började med en beskedlig 
vinter vilket gladde oss mycket. Kärnverksam-
heten, dvs våra tisdagsträningar var mycket 
välbesökta och på många håll väldigt uppskat-
tade. Vi försöker anpassa träningen så att alla 
ska kunna delta. Detta gör vi genom att dela upp 
de aktiva i en teknik- och en intervallgrupp.

Under årets första månader koncentrerades 
träningen till klassisk åkning för att fram emot 
vårvintern övergå mer till den fria stilen för att 
täcka in båda disciplinerna.

Utöver tisdagsträningarna anordnades under 
våren en vasaloppskväll där de som planerat att 
åka Vasaloppet kunde komma och ställa frågor 
och fika tillsammans med andra i sektionen. 
Denna Vasaloppskväll har blivit en återkom-
mande och uppskattad händelse som vi tänker 
fortsätta med.

Vintern gick mot sitt slut och säsongen 
avslutades med korvgrillning och lekar vid 
Nydalasjön. Tisdagsträningarna återupptogs i 
slutet av augusti vid terminsstarten, traditions-
enligt med myrfotboll. Detta blev en lerig och 
välbesökt tillställning. Hösten som blev en av de 
varmaste på mycket länge trodde vi skulle mär-
kas på antalet deltagare vid tisdagsträningarna. 
Men trots nollgradigt spöregn, halka och hård 
vind visade IKSU längdskidor:s sektionsaktiva 
prov på både karaktär och pannben och gjorde 
tisdagsträningarna mycket roliga att arrangera.

Under senhösten arrangerades två 
vallakurser och en klädbeställning för de sek-
tionsaktiva. Vallakurserna var även i år väldigt 
populära och uppskattade. En fundering från 
förra året var att vi skulle ha fler än två men på 
grund av tidsbrist blev det två i år igen.

Nytt för i år var ett helgläger i Saxnäs. Vi 
äskade pengar till minibussar som gjorde att 
deltagarna på lägret, totalt 21 st, endast behöv-
de stå för boendekostnaden på Saxnäsgården 
som erbjöd mycket bra boende och fantastisk 
god mat. Vi åkte från Umeå på torsdagen den 
28:e november och kom tillbaka söndag den 1:a 
december. Detta läger hoppas vi kunna genom-
för även 2014, då med mobilförbud eftersom 
undertecknad ansåg att det togs för mycket 
instagrambilder på fina omgivningar istället för 
att träna. 

Under året har Ulf Häggblad tillkommit som 
sektionsstyrelseledamot och Erik Stark som 
tränare. Våra duktiga tränare Kerstin Holmberg 
och Johan Östman tackade för sig under årets 
slut då det för deras del var dags för examen. Vi 
andra i IKSU längdskidor vill rikta ett stort tack 
till er båda för er tid och ert engagemang! 

Under 2013 har vi genomfört
• Tisdagsträningar varje tisdag 

under hösten och vintern
• 2 st medlemskvällar för de sektionsaktiva
• Gemensam middag för de sektionsaktiva
• Klädbeställningar för de sektionsaktiva
• 2 st vallakurser för de sektionsaktiva
• Träningsläger i Saxnäs

Sammanfattningsvis: har det varit ett väldigt 
roligt år tillsammans med IKSU längdskidor. 
Tisdagsträningarna är fortsatt populära och vår 
kunskap efterfrågas av både enstaka personer 
som vill ha privatlektioner och företag som vill 
ha teknikkurser för sina anställda.

IKSU löpning
Sektionsordförande: Amanda Fjällberg

IKSU löpning är en sektion för alla som tycker 
om att springa. Vi inriktar oss till allt från glada 
motionärer, som vill hålla sig i trim, till de som 
vill tillhör Västerbottens elit. Vårt mål är att 
sprida löparglädje.

År 2013 hade IKSU löpning totalt 30 betalande 
sektionsaktiva. Sektionsavgiften har varit 300 
kr/medlem. Alltså genererade sektionsavgif-
ten ca 9000 kr. Våra träningar under våren och 
hösten har varit till och från. På våren hade vi ge-
mensamma träningar på onsdagar och lördagar. 
På grund av att många av våra mest engagerade 
löpare av olika anledningar har tvingats sluta 
har vi inte kunnat ha samma utbud på tränings- 
tillfälle. Vi slutade därför att träna på Nolia men 
vi har haft kvar lördagspassen för de som velat 
springa. I september och oktober hade vi ett 
pass som vi kallade Projekt Svingen som tyvärr 
blev kortvarigt på grund av sjukdom. Bristen 
på engagerade löpare som vill hålla passen har 
gjort att vi inte kunnat ha ett bra fungerande trä-
ningsschema. Vi använder oss av klotterplanket 
på vår webbsida som kommunikationsforum för 
de som vill träna.

IKSU löpning arrangerade Lidingö on Tour lop-
pet 2013 i maj. Tanken att lägga loppet tidigare 
var att attrahera fler löpare men tyvärr blev det 
inte så. Det gick andra lopp kring det datumet 
och vi fick konkurens om deltagare. Vi nådde 
upp till ca 150 deltagare vilket var ca 50 st färre 
än föra året. Loppet genererade ca 12000 kr. Vår 
ekonomi drabbades dock inte särskilt då vi hade 
lovats att det vi kunde använda det vi gick plus 
från år 2012. 

Det vi gjorde med överskottet vi hade från 
2012 var att köpa in presentkort för 7000 kr. 
Dessa present kort kommer främst att använ-
das för att belöna de som gör en insats för att 
bygga upp sektionens verksamhet kring träning. 

På slutet av 2013 har Jonas Westberg, 
Linns Dorsch och Taru Tervo lämnat sektions- 
styrelsen. Vi välkomnade vi Amanda Fjällberg 
som ny sektionsordförande. I övrigt är Anthony 
Lubwama fortfarande kassör och Emmelie som 
sektionsledamot. Vi söker ytterligare en person 
att förstärka sektionsstyrelsen.

Aktiviteter under 2013
• Arrangerade Lidingö On Tour Loppet i maj.
• IKSU löpning hade det vanliga 

sektionsårsmötet i november.

Sammanfattning: Sektionsstyrelsen för IKSU 
löpning har under året 2013 känt att sektionen 
behöver förnyelse och 2014 väntas bli ett år då 
vi jobbar just för detta. Vi kommer inte att ha en 
stor ekonomi och vi ska inte betala tillbaka någ-
ra startavgifter för våra sektionsaktiva.

Sektion IKSU multisport
Sektionsordförande: Andreas Strand

Bakgrund: Vi bedriver träningar och arrange-
rar tävlingar i multisport, en uthållighetsidrott 
som innehåller kajakpaddling, cykling och löp-
ning med mera.

Organisation: Vi har endast ett par 
sektions-styrelsemöten per år, men har flera 
mailmöten för att styra upp verksamheten. 
Vi är organiserade med 5 st sektions-
styrelsemedlemmar. Sektionen har cirka 30 
sektionsmedlemmar, där hälften är mer eller 
mindre aktiva. 

 Föregående år: Vi har haft ett sämre år, 
med litet engagemang och arrangemang. Inga 
organiserade träningstillfällen, men flera spon-
tana träningar via en mailgrupp. Sektionen har 
arrangerat en tävling, Norrlandsknäcket i sep-
tember. Sektionens aktiva har tävlat i diverse 
tävlingar runtom i världen. 

 Övrigt värt att veta: Sektionen har ett brett 
spektra sektionsaktiva. Allt ifrån absolut 
världselit inom multisport till glada motionärer. 
Våra sektionsaktiva tävlar både i tävlingar inom 
multisport och även flera andra olika grenar 
inom multisport.

 Sammanfattning: IKSU multisport har haft 
ett sämre år och men med bra prestationer 
på tävlingar. Däremot var vår tävling Norr-
landsknäcket ett av de bästa och största 
arrangemang vi haft, tillsammans med IKSU 
och Patrik Sundström hade vi ett fantastiskt 
samarbete och gjorde en lyckad tävling både 
inomhus på IKSU sport och utanför i Umeå. 

IKSU simning
Sektionsordförande: Örjan Olsson

Under det gångna året har sektionsstyrelsen 
haft möten en gång varannan månad.

Vi har haft igång åtta tränare under året och 
40 sektionsaktiva. Med det inräknat de yngre 
simmarna i nybörjargruppen som är 16 st. 

Simsektionen har bedrivit simträning i grupp-
träningsform för mestadels tävlingssimmare. 
Vi har integrerade träningar med rörelsehindra-
de simmare samt simmare utan rörelsehinder. 
Vi har under året kört simträning för barn som 
gått simskola vid tidigare tillfälle. Vi har hållit 
två kurser för motionärer i simteknik. Vi har 
fortsatt vårt samarbete med Sandviks IK där 
vi har skött all träning i tävlingsgrupperna och 
ordnat gemensamt läger. Sektionen har förnyat 
sin antidopingvaccinering under höstterminen. 
Flertalet tränare har utbildat sig under året. 

Tävlingar:
Under vårterminen blev det fyra tävlingar för 

simsektionen samt SM för de rörelsehindrade 
simmarna. Verksamhetsåret 2013-2014 började 

24 25

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013



med förberedande tävling i Nordmaling inför 
Norrländska Mästerskapen och Handikapp SM. 
• 22-24 mars: Norrländska Mästerskapen. Det 

är en mästerskapstävling för hela Norrland 
från Gävle och norrut upp till landsgränsen. 
Där gjorde Elsa Larsson bäst ifrån sig när hon 
blev andra på 200 meter fjärilssim.

• 12-14 april: SM i handikappsimning. Tävlingen 
gick i Skellefteå i år så simmarna som var 
hemma var sugna på att delta. Tre stycken 
simmare åkte med. Jens Nilsson tog tre 
guldmedaljer, ett silver och ett prydligt 
personligt rekord. Julia Sandqvist tog guld på 
100 frisim och Zandra Lindgren fick med sig 
ett brons hem efter ett fint lopp på 100 meter 
ryggsim. Överlag så är vi riktigt nöjda över 
simmarnas prestationer och resultat.

• 25-26 maj: Tävling i Umeå. Den tävlingen som 
vi hade flest startande simmare under året. 
Det berodde på att simmarna var bra igång 
och det korta avståndet till tävlingen. Bästa 
resultaten var att både Fredrik Hellberg och 
Michael Jönsson klarade kvaltiden för att få 
ställa upp och simma nästa års Norrländska 
Mästerskap.

• 11-12 juni: Årets enda utomhus tävling i 
Sollefteås 50 meters bassäng. Vi hade få sim-
mare som representerade IKSU på tävlingen. 
Vi hade kul i alla fall och fick hög procent med 
nya personliga rekord.

Höstterminen startade vi upp med ett ge-
mensamt träningsläger för IKSU och Sandvik. 
Vi sökte pengar via idrottslyftet till denna 
verksamhet. Lägret körde vi i Hemavan i år. 
Ett väldigt lyckat läger. Det gör vi om igen 
om något år. Vi passade på att gå på grott- 
äventyr och vandra på fjället förutom den 
vanliga bassängträningen.

Under höstterminen åkte vi på fyra tävlingar 

• 21-22 augusti: Tyrsprint i Skellefteå började 
tävlingssäsongen.

• 21-22 september: Umeracet med många 
simmare på plats. Filip Sund gjorde come-
back och gjorde det så bra att han kom med 
till finalen på 50 frisim. Både damerna och 
herrarna kvalificerade sig för Norrländska 
Mästerskapen genom att klara kvaltiden på 
4*50 meter frisim, NM kommer att gå i Umeå 
nästa gång.

• 4-5 oktober: Vågspelet i Skellefteå.
• 1-2 december: Ö-viksracet avslutade 

årets tävlingssäsong.

Övriga prestationer:
• 9 februari: Nordiska mästerskapen i issimning 

i Skellefteå vanns av Jonatan Urpiala och tog 
guld i sin klass samt deltog i laget som vann 
lagkappen

• Lars Mattson åkte till Hawaii för att delta i 
Ironman för fjärde gången. Den här gången 
gick det riktigt bra vilket sluttiden 9h 39min 
skvallrar om 

• Pia-Maria Molin vann bland annat Tavelsjö 
Marathon under säsongen. 

Under året har vi haft två teknikkurser för mo-
tionärer med 15 deltagare, fördelat med en per 
termin. Vår barnverksamhet har utökats under 
året som gått och vi har ökat från fyra till 16 sim-
mare i gruppen.

Medaljer:

Norrländska Mästerskapen:
• Elsa Larsson Silver 200 m fjäril

Handikapp SM:
• Jens Nilsson Guld 50 m frisim
• Jens Nilsson Guld 50 m fjäril
• Jens Nilsson Guld 100 m frisim
• Jens Nilsson Silver 50 m ryggsim
• Julia Sandqvist Guld 100 m frisim
• Zandra Lindgren Brons 100 m ryggsim

Nordiska Mästerskapen i issimning:
• Jonatan Urpiala Guld. Bröstsim
• Laget vann Guld   

IKSU volleyboll
Sektionsordförande: Caroline Åström

Sektionsstyrelsen har under året haft nio 
protokollförda möten och en del informella 
möten. Under våren hölls ett sektionsmöte där 
mål, visioner och arbeten för sektionen under 
kommande år diskuterades. Under hösten hölls 
även ett sektionsårsmöte där bl.a. den nya 
sektionsstyrelsen, bestående av sju sektions-
ledamöter tillsattes. Sektionen har idag cirka 
45 sektionsaktiva. För att upprätthålla en bra 
nivå och vidareutbilda oss har vi gått ungdoms-
tränarkurser och kidsvolleykurser under det 
gångna året.

Herrar / Damer: Herrlaget har under året 
utvecklas och gått från pojkturnering till herr-
turneringar. Träning sker två gånger i veckan och 
vi hoppas på rekrytering av spelare inför kom-
mande säsong. Damerna har under året tränat 
sporadisk men har tyvärr i dagsläget problem 
med kontinuitet och brist på spelare, men har 
under året deltagit i sammandrag för Svergie-
serien. 

Ungdomslag: IKSU volleyboll:s verksamhet 
består idag mestadels av ungdomar. En del av 
dessa spelar en förenklad version av volleyboll 
som kallas Volley 2000 där studs får användas. 
Under året som gått har sammandrag i länet 
dels skett på hemmaplan, dels i Storuman, Nor-
sjö och Vännäs. IKSU volleyboll deltog i U15 SM 
i Falköping med två tjejlag och ett pojklag. Kil-
larna förlorade bronsmatchen mot Södertelje 
och slutade 4:a. För ett av damlagen blev det ett 
välförtjänt guld, man dominerade turneringen 
helt och hållet och tappade inte ett enda set. 
Vi deltog också i U13 SM i Falköping där det 
blev en silvermedalj efter en finalförlust mot 
Glommersträsk.

IKSU volleyboll hade också två stycken 
pojk- respektive flicklag som spelade SM 
för 17-åringar. Placeringen blev en 15:e plats 
men erfarenheten var värdefull. Pojkarna 
deltog också i U17 SM och det slutade med en 
placering på 14:e plats. Flickorna och pojkar-
na spelade i Sverigeserien för ungdom under 
våren. Flicklaget har spelat i Norrlandsserien i 
höst, träning bedrivs tre gånger i veckan. Vi har 
under året fått ett antal nya spelare med olika 
åldrar. Volleybollen i Norrland växer så det kna-
kar bland ungdomar. 

Cuper: Vi har två årliga turneringar som 
engagerar fler lag varje år. Paltcupen i sep- 
tember vänder sig mer mot seniorlag och i år 
blev det dessvärre bara damlag som ställde 
upp. Luciacupen i december vänder sig mer mot 
ungdomslag, och här blev det definitivt ingen 
brist på anmälda lag. 66 lag i 8 klasser spelade 
162 matcher under helgen. Vi fick mycket beröm 
av deltagande lag för arrangemanget, och det 
blev väldigt lyckat.

Sektionstyrelsearbete: För att förbättra 
kvalitén på de turneringar vi anordnar har vi 
definierat ett antal processer och tagit fram 
checklistor för vad som behöver göras inför, 
under, och efter en turnering. Vi har också infört 
en tillbakablickande återkoppling där vi går 
igenom vad som funkat bra/mindre bra och de-
finierar eventuella åtgärder som behöver göras. 
För att få en långsiktigt och hållbar ekonomi har 
föräldrarna till våra ungdomar fått vara aktiva 
under året för att medverka och diskutera hur vi 
löser de kostnader som uppstår. 

IKSU squash
Sektionssordförande: Jan Diehl

Den verksamma sektionsstyrelsen under 
året har bestått av Jan Diehl sektions- 
ordförande, Owe Jonsson sektionssekreterare, 
Niclas Eriksson sektionskassör, Martin Wedin 
lagledare och ledamot och Paul Nyrén ledamot. 
Under hösten slutade två sektionsledamöter 
och två nya tillkom. Avgående Martin Wedin 
och Paul Nyrén ersattes av Ted Bäckman och 
Mikael Rehn Sektionen har för närvarande 
45 sektionsaktiva.

Sektionens mål under året har varit att:

1. Bibehålla och öka antalet deltagare i squash-
stegen
Stegen är sektionens ständigt pågående 
motions och tävlingsturnering. Under 2013 var 
ca 35-40 spelare verksamma i stegenspelet. 
Stegen spelades i en vår- och en höstomgång. 
De tolv spelare som kvalificerat sig till de tre 
högsta poolerna i stegen var automatiskt 
uttagna till lagträningarna.  Målsättningen 
med stegen är att fånga upp nya duktiga och 
intresserade spelare bland studenter och 
övriga. Stegen var dessutom sektionens bästa 
rekryteringsbas för nya aktiva till sektionen. 
2. Erbjuda de sektionsaktiva gemensamt mo-
tionsspel på fasta tider och en eller två tävlingar 
för de sektionsaanslutna per år
Alla söndagar under våren och hösten har 
IKSU squash bedrivit motionsträning för alla 
squashintresserade. Söndagssquashen har 
varit rekryteringsbas för sektionslaget, vilket 
har haft stor betydelse, eftersom flera av de 
bästa spelarna i laget är studenter som flyttar 
vidare efter avslutade studier. Sektionen har 
lyckats fylla luckorna med nya duktiga spelare 
till tävlingslaget. Under hösten ordnades en 
motionstävling på en vardagskväll där syftet 
var att få så många deltagare som möjligt. 
Satsningen blev lyckad och 20-talet spelare 
tävlade. Daniel Eriksson vann tävlingen.
3. Satsa på nationellt seriespel
IKSU squash har under 2013 haft ett tävlingslag 
i spel. Laget har spelat i div 3 norra.
4. Öka sektionens intäkter
IKSU squash har under året deltagit i IKSU:s 
kortkontroller för att bättra på sektionens 
ekonomi.

Svenska Mästerskapen i Ju-jutsu

Karl Dahlgren försvarade SM-guldet i sin egen 
viktklass -62 kg samt att han även lyckades ta en 
bronsmedalj i -69 kg klassen. Även Malin Lundström 
gjorde en bra finalmatch och stod tiden ut men fick 
se sig besegrad på poäng med ett SM-silver i -62 kg 
klassen som resultat. 
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Allt föreningen gör är till för medlemmarna. IKSU är 
en idrottsförening vars ändamål och verksamhet är 
ideella, det vill säga det finns ingen ägare som kräver 
utdelning utan överskottet går i sin helhet tillbaka till 
verksamheten i form av högkvalitativt och prisvärt 
utbud, utbildning av instruktörer och personal, up-
prustning av anläggningar etcetera. IKSU är medlem 
i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och i specialför-
bundet Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF). 
Som ideell förening är IKSU en juridisk person som 
kan ha både tillgångar och skulder, ingå avtal och vara 
part inför domstolar och myndigheter. Föreningen har 
därmed så kallad rättskapacitet. IKSU följer skat-
telagstiftningen för ideella idrottsföreningar.

Medlemmarna: IKSU ägs av de medlemmar som 
betalt medlemskap under det senaste kalenderåret. 
Föreningen är öppen för alla som vill vara med.
Medlemsutvecklingen har sedan 1999 gått från  
ca 8500 aktiva medlemmar till drygt 22 000 vid ut-
gången av 2013, en fantastisk medlemstillströmning 
som samtidigt ger föreningen nya utmaningar. En-
ligt styrelsens strategi för de närmaste åren ska 
medlemmarnas insyn och inflytande i föreningens 
utveckling stärkas.
IKSU:s stadgar har framför allt betydelse för det 
praktiska arbetet i föreningen. En av huvudpunkter-
na i stadgarna är ändamålsparagrafen. Förändringar 
i stadgarna måste fastställas på två efter varandra 
följande årsmöten.

Årsmötet: Föreningens högsta beslutande organ 
är det ordinarie årsmötet. När årsmötet inte är 
samlat har styrelsen det övergripande ansvaret 
för föreningen. Medlem som under året fyller lägst 
18 år och som har betalat medlemsavgiften för 
innevarande år har rösträtt på årsmötet. Yngre med-
lemmar har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. 
I en förening – i motsats till ett aktiebolag – har 
varje medlem endast en röst. Inga organisationer har 
särställning i föreningen. 
På årsmötet diskuteras föreningens ekonomi, bland 
annat ska bokslutet för det senaste året godkännas 
av medlemmarna. Vidare ska budgeten för det nya 
verksamhetsåret översiktligt redovisas för mötes-
deltagarna. 
Medlemmarna på årsmötet ska även bestämma 
medlemsavgiftens storlek och – på förslag av revi-
sorerna – besluta om ansvarsfrihet för styrelsen 
beträffande det senaste verksamhetsåret. På 
varje årsmöte förekommer också val till viktiga för-
troendeposter. Medlemmarna väljer ledamöter till 
styrelsen och till valberedningen. 
Styrelsemedlemmarna sitter i styrelsen som in-
divider och representerar medlemmarna, och 
företräder inte någon grupp eller organisation. På 
årsmötet väljs även revisorer med huvuduppgiften 
att – för medlemmarnas räkning – granska styrelse 
och verksamhetsledning, liksom att kontrollera att 
föreningen följer lagar och förordningar.

Agneta Andersson
Ålder: 44
Medlem i föreningen sedan:  
Tror det var nånstans 
kring 1990.
Tränar helst: Varierar 
gruppträning med yoga, 
längdskidor och löpning. 
Plus promenader med hunden.
Andra intressen/kul att 
veta: Gillar resor, matlagning 
och design. Har gjort 
Vasaloppet, Vätternrundan 
och Vansbrosimmet men 
Lidingöloppet är kvar.
Jobbar i vanliga fall med:  
Brand manager på 
Norrmejerier

Anders Rebbling fd 
Håkansson
Ålder:34
Medlem i föreningen 
sedan: 2007
Tränar helst: Simning, 
Bodypump, spinning
Andra intressen/kul att veta: 
Från Skåne
Jobbar i vanliga fall med: 
Studerar energiteknik på 
Umeå universitet

Johan Lindholm 
Ålder: 36
Medlem i föreningen 
sedan: 2002 (med vissa 
avbrott)
Tränar helst: Gym
Andra intressen/kul att 
veta: Tillbringar all ledig tid 
med att resa, undervisar och 
forskar inom idrottsjuridik
Jobbar i vanliga fall med: 
Umeå universitet, juridiska 
institutionen

Maria Wallin Wållberg
Ålder: 46
Medlem i föreningen 
sedan: ca. 1999
Tränar helst: Skidor, gym och 
gruppträning samt löpning
Andra intressen/kul att 
veta: Spelar gärna golf på 
sommaren
Jobbar i vanliga fall 
med: VD på Likvor AB, ett 
medicintekniskt företag 
avknoppat från Norrlands 
universitetssjukhus

Clive Leddy
Ålder: 46
Medlem i föreningen 
sedan: 2009
Tränar helst: BodyStep
Andra intressen/kul att veta: 
Landsvägscykling
Jobbar i vanliga fall 
med: SCA Obbola som 
produktionsplanerar och 
marknadsassistent
Jag kör: BodyBalance, 
BodyCombat, BodyPump 
och Cykel 55

Taru Tervo
Ålder: 42
Medlem i föreningen 
sedan: 2002
Tränar helst: löpning
Andra intressen/kul att veta: 
MTB i skogen, skidåkning, 
bodypump
Jobbar i vanliga fall med: 
forskningssamordnare på 
Idrottshögskolan

Magnus Ferry
Ålder: 41
Medlem sedan: ca 1995, har 
varit involverad i IKSU alpin 
och IKSU fitness
Tränar helst: styrketräning 
och utförsåkning
Andra intressen/Kul att 
veta: Är världscup domare 
i Freestyle, var med och 
startade IKSU fitness och har 
kommit 3:a i Bränbollscupen 
med laget Übermench
Jobbar: Som doktorand i 
Idrottsvetenskap vid GIH 
i Stockholm, Adjunkt på 
Pedagogiska institutionen 
Umeå universitet

Jörgen Vikström
Ålder: Nyss 51
Medlem i föreningen 
sedan: 2008
Tränar helst: Jag är aktiv i 
IKSU:s kendosektion men 
ägnar mig gärna åt alla typer 
av gruppträning. Oftast 
bodypump, cx och indoor 
walking. Är just nu sugen på 
att också börja med yoga.
Andra intressen/kul att veta: 
Duktig amatörkock och rätt 
vass på elgitarr. Samlar på 
frimärken och cigarrer (!)
Jobbar i vanliga fall med: 
Umeå tingsrätt

Malin Rönnblom
Ålder: 46
Medlem i föreningen sedan: 
Tror att jag gick med 1987 
eller 1988, men är inte riktigt 
säker, var nog medlem från 
och till fram till 1997, sedan 
dess medlem.
Tränar helst: Squash, vårens 
utmaning är body combat.
Andra intressen/kul att 
veta: Inbiten körsångare, 
stavgångare och skriver 
krönikor i VK
Jobbar i vanliga fall med: 
Statsvetare, forskare och 
lärare vid Umeå centrum 
för genusstudier, Umeå 
universitet

En ideell
förening

Hans Sundberg
Ålder: 53
Medlem i föreningen sedan: 
Tidigt 70-tal
Tränar helst: Squash, 
längdskidor, MTB
Andra intressen/kul att veta: 
Intresserad av matlagning
Jobbar i vanliga fall med: 
Domare
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Styrelsen 2013 Organisationsträd

Idrottsföreningen IKSU

IKSU består av ca: 22 000
individuella medlemmar

IKSU:s styrelse
utses av medlemm 
arna på årsmötet

Stiftelsens styrelse
utses av stiftarna

IKSU Hälsa AB
Ägs till 100% av 
föreningen IKSU

Bolagsstyrelse utses 
av bolagsstämman

VD
Margareta

Ericsson Lif

VD
Bo Andersson

Sportchef
Margareta

Ericsson Lif

Hälsa
IKSU Hälsa 

erbjuder 
sjukgymnastik, 

massage, 
massageterapi, 

naprapat, 
spabehandlingar, 

föreläsningar 
och även 

friskvårdsavtal 
till företag och 
organisationer. 
Verksamhet på 

både IKSU sport, 
IKSU plus och 

IKSU spa.

Träning
Träning i form 

av boll- och 
racketsport, 

gruppträning, 
konditions- och 
styrketräning, 

klättring, simning, 
Personlig träning.

Verksamhet på 
både IKSU sport, 

IKSU plus och 
IKSU spa samt 

sommargympa i 
Vänortsparken.

Sektioner
Idag 16 sektioner 
som sysslar med 

aktiviteter på 
alla nivåer, från 

friluftsaktiviteter 
till elitidrott.

Verksamheten sker 
både inom- och 

utomhus, på 
hemmaplan, IKSU 
sport och på resor 
ute i vida världen.

Fastighet
Stiftelsen äger och förval-
tar delar av anläggningen 

IKSU sport samt inventari-
er på de anläggningar IKSU 

bedriver verksamhet.
Hyr ut lokaler till Umeå 

universi tetet, 
IKSU med flera.

* Stiftare:
IKSU

Umeå universitet
Umeå Studentkår

Stiftelsen Universitetshallen

IKSU* UmU* US*



Kan du
hjälpa mig?

NETTOOMSÄTTNING (TKR)

33 603 SEK
45 167 SEK

ÅRETS RESULTAT (TKR)

182 SEK
1 359 SEK

ANTAL ANSTÄLLDA

31
36
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Vad är det roligaste med att arbeta i receptionen?

- För mig är mötet med våra medlemmar och 
kunder det som inspirerar mest. Alla möten är nya 
även om ärendet är gammalt. Människor jag möter 
är väldigt glada och positiva redan då dom kommer 
in i anläggningen. Vi har väldigt bra kollegor där vi 
tillsammans hjälps åt att lösa medlemmarnas behov, 
något som är en viktig faktor i det dagliga arbetet.

Vilka är dom vanligaste frågorna du får?

- Kan du/ni hjälpa mig?

Vilka är de största utmaningarna?

- Att jobba på en plats där det passerar många 
människor hela tiden är också påfrestande och 
ibland stressande. Oftast vill många ha hjälp 
samtidigt, vilket skapar en ojämn arbetsbelastning. 
I och med att vi har en väldigt bred och komplex 
verksamhet blir det ibland svårt att ta till sig allt 
och hinna processa det i huvudet. 

Vad tror du medlemmarna som möter er i 
receptionen uppskattar mest hos er?

- Jag tror att vi är kända för att ha en hög 
tillgänglighet, vänlighet och effektivitet i mötet 
med medlemmar och kunder. Jag tror också att vi 
har en hög kunskapsnivå och att vi kan lösa de 
flesta ärenden i huset under nästan alla tider 
som vi har öppet.

När brukar det vara som mest att 
göra i receptionen?

- I terminsstarter och även runt jul och nyår då 
många hemvändare är tillbaka i Umeå brukar det 
vara extra mycket folk på IKSU sport, där jag jobbar 
mest. På dagtid är det generellt mest att göra då 
gruppträningspassen börjar och slutar.

Vilka egenskaper är bra att ha då man möter så 
många olika människor hela tiden?

- För mig är det viktigt att ha en förmåga att lyssna. 
Ett allmänt människointresse gör att man lättare kan 
förstå behov för att kunna komma med lösningar så 
att man blir nöjd. 

/Johnny Vedberg
Kund- och medlemsservice

Att jobba i 
receptionen
med Johnny VedbergIKSU hälsa AB

IKSU hälsa AB är föreningen IKSU:s helägda 
bolag med säte i Umeå.

Bolaget bedriver verksamhet 
inom träning, friskvård, 
rehabilitering och rekreation. 
Även konferensverksamhet 
och produktförsäljning ligger 
inom ramen för bolagets 
verksamhet.

Sedan 2012 ligger alla 
avtal med företagskunder 
i bolaget. Verksamhet i 
bolaget bedrivs vid samtliga 
tre anläggningar; Sport, Spa 
och Plus.
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Mera 
kommunikation, 
fler kanaler, 
enhetligare 
uttryck 
Vi märker att kraven och 
förväntningarna från medlemmar 
och kunder på att lättare kunna 
kommunicera med IKSU ökar. 
För att möta behovet, förbättra 
dialogen och öka transparensen 
har vi genomfört ett antal åtgärder.

+110%
Antal inlägg

2012 - 276
2013 - 580

-33%
Antal kommentarer

2012 - 433
2013 - 289

Visningar mest sedda film
2012 - 52 252 
2013 - 29 079

-44%

Antal lästa artiklar
2012 - 827

2013 - 1 934

+133%

2012 - 351 followers
2013 - 457 followers

Twitter

+30%

2012 - 1 249 333
2013 - 1 164 521

-7%

2012 - Antal gillare 5 953
2013 - Antal gillare 7 279

+22%
Facebook

Kundo

You Tube 

Antal besök på iksu.se

My Newsdesk

Förbättrad och mer enhetlig kommunikation
En viktig del i kommunikationen med vår omgivning 

är att IKSU upplevs som en enhet. 
Vi har därför utbildat flera av de sektionsaktiva i hur 

man arbetar med den grafiska profilen.
Utöver det har de flesta inom IKSU:s verksamhet 

fått utbildning i hur vi uttrycker oss i skrift och språk.  
 
Kundostationer på alla IKSU:s anläggningar
I början av 2013 placerades speciella datorstationer 
ut i respektive anläggning i syfte att förbättra 
möjligheten för alla medlemmar och kunder att 
kunna kommunicera med oss som arbetar i IKSU. 

Nya kanaler har öppnats
I december 2013 öppnade vi 2 nya kanaler: Linked In 
och instagram. 

Enkätundersökningar IKSU spa
Vi har genomfört 2 stycken omfattande enkät-
undersökningar med fokus på IKSU spa i syfte att  
få en bättre bild av vad man vill ha och uppleva på 
den anläggningen. Åtgärder utifrån enkätresultaten 
kommer att vidtas under 2014.  

Kartläggning av IKSU:s alla 
kommunikationskanaler
Inom IKSU har vi idag ca: 40 olika kanaler på webben. 
I ett första steg har vi kartlagt på vilka kanaler vi har 
närvaro för att under 2014 arbeta med dessa på ett 
mer enhetligt och konsekvent sätt.

Ny webbplats för IKSU
Under året har vi arbetat med ett omfattande 
webbprojekt där vi kartlagt krav på kommunikation 
och funktionalitet. Detta arbete har tagit längre 
tid än beräknat, men målet är att lansera en ny 
webbplats före sommaren 2014.

Ny skyltning
Skyltning och navigering på respektive anläggning 
har förbättrats för ökad tillgänglighet. Framförallt 
syns detta då fler och fler skyltar numera är 
tvåspråkiga.

Ökat det kommunikativa stödet till sektionerna 
Våra 16 sektioner har fått bättre möjligheter att 
kommunicera i fler av IKSU:s kanaler för ökad 
närvaro och synbarhet. Bland annat märks det via 
separata nyhetsbrev speciellt anpassade till de 
sektionsaktiva.
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Årsredovisning 2013Årsredovisning 2013

Koncernens
Balansräkning Not 2013 -01-01

2013-12-31
2012-01-01
2012-12-31

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar  3   

Koncessioner, patent, licenser, varumärken  
samt liknande rättigheter 364 454

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 4 4 547 5 102

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga fordringar  6 005 7 338

Summa anläggningstillgångar  10 916 10 300

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m m    

Färdiga varor och handelsvaror  1 235 1 457

  

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  3 418 8 926

Förskott  20 0

Övriga fordringar  1 063 1 052

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 7 12 543 11 515

  17 044 21 493

    

Kassa och bank  26 768 17 728

Summa omsättningstillgångar  45 047 39 221

    

Summa tillgångar  55 963 53 572

Styrelsen för Idrottsklubben Studenterna i Umeå avger härmed följande årsredovisning och 
koncernredovisning. Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (tkr). 
Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma. 

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Idrottsklubben Studenterna i Umeå, IKSU, är en ideell förening. Antalet medlemmar uppgår till
21 689 st. Föreningen har till ändamål att möjliggöra utövande av idrotts-, frilufts- och
friskvårdsaktiviteter för medlemmarna, samt att främja gott kamratskap. Målsättningen är att
kunna erbjuda aktiviteter för alla på alla nivåer.

I dotterbolaget, IKSU Hälsa AB, bedrivs verksamhet inom träning, friskvård, rehabilitering och 
rekreation. Även konferensverksamhet och produktförsäljning ligger inom ramen för bolagets
verksamhet.

Verksamhet bedrivs vid de tre anläggningarna IKSU sport, IKSU spa och IKSU plus.
Bland övriga externa kostnader i föreningen ingår en avsättning till utvecklingsfond med 3,7 mkr.
För övrig beskrivning av verksamheten i IKSU hänvisas till separat upprättad verksamhetsberättelse.

Org.nr 894000-4792 
Räkenskapsår 2013/01/01 - 2013/12/31 

Årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2013/01/01 - 2013/12/31

Årsredovisning och 
koncernredovisning 
Idrottsklubben 
Studenterna i Umeå

Flerårsöversikt (tkr)
Koncernen 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning 104 387 91 486 84 411 77 839 72 863

Resultat efter finansiella poster 2 312 1 878 1 962 2 379 1 292

Balansomslutning 55 963 53 572 46 321 45 418 32 778

Soliditet (%) 33,5 30,7 31,5 27,8 31,2

Antal anställda 83 78 68 65 65

      

Moderföreningen 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning 76 901 69 806 76 978 71 130 64 566

Resultat efter finansiella poster 953 1 696 2 130 2 241 1 293

Balansomslutning 44 748 42 045 42 763 40 455 27 370

Soliditet (%) 38,3 38,5 33,9 30,6 37,0

Antal anställda 47 47 56 54 50

      

Koncernens
Resultaträkning Not 2013 -01-01

2013-12-31
2012-01-01
2012-12-31

Nettoomsättning 1 104 387 91 486

Övriga rörelseintäkter  3 936 3 690

  
108 323 95 176

    

Rörelsens kostnader  
  

Föreningskostnader  -2 292 -2 686

Handelsvaror  -3 326 -2 232

Övriga externa kostnader  -63 127 -55 661

Personalkostnader 2 -36 473 -32 332

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -1 317 -1 008

 -106 535 -93 919

Rörelseresultat  1 788 1 257 

 Resultat från finansiella poster  
  

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter  526 628

Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 -7

  524 621

Resultat efter finansiella poster  2 312 1 878

Resultat före skatt  2 312 1 878

Årets resultat 2 312 1 878



Moderföreningens
Balansräkning Not 2013/01/01

-2013/12/31
2012/01/01

-2012/12/31

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 4 201 207

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 5, 6 250 250

Andra långfristiga fordringar  6 005 7 338

  6 255 7 588

Summa anläggningstillgångar  6 456 7 795

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m m   

Färdiga varor och handelsvaror  132 192

    

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  3 366 8 904

Fordringar hos koncernföretag  44 0

Aktuella skattefordringar  5 0

Övriga fordringar  1 000 1 001

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 9 217 8 625

  13 632 18 530

Kassa och bank  24 528 15 528

Summa omsättningstillgångar  38 287 33 250

    

Summa tillgångar  44 748 42 045

Eget Kapital och Skulder    

Eget kapital 8   

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst eller förlust  16 187 14 491

Årets resultat  953 1 696

  17 140 16 187

Summa eget kapital  17 140 16 187

    

Avsättningar    

Utvecklingsfond  4 645 945

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  2 106 1 271

Skulder till koncernföretag  0 6 343

Aktuella skatteskulder  0 65

Övriga skulder  606 547

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 10 20 251 16 687

Summa kortfristiga skulder  22 963 24 913

    

Summa eget kapital och skulder  44 748 42 045

    

POSTER INOM LINJEN

För egna skulder och avsättningar

Ställda säkerheter 11 1050 950

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Koncernens
Kassaflödesanalys Not 2013/01/01

-2013/12/31
2012/01/01
2012/12/31

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster 2 312 1 878

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet m.m 1 317 1 008

Förändring avsättningar 3 700 -6 055

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 7 329 -3 169

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Förändring av varulager 222 -357

Förändring av kortfristiga fordringar 4 449 -7 928

Förändring av kortfristiga skulder -3 621 11 428

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 379 -26

   

Investeringsverksamheten   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -671 -4 270

Förändring långfristiga fordringar 1 333 667

Kassaflöde från investeringsverksamheten 662 -3 603

   

Årets kassaflöde 9 040 -3 628

Likvida medel vid årets början 17 728 21 356

Likvida medel vid årets slut 26 768 17 728

Moderföreningens
Resultaträlning Not 2013/01/01

-2013/12/31
2012/01/01

-2012/12/31

Nettoomsättning 1 76 901 69 807

Övriga rörelseintäkter  3 226 3 079

  80 127 72 886

Rörelsens kostnader    

Föreningskostnader  -2 292 -2 686

Övriga externa kostnader  -56 482 -49 349

Personalkostnader 2 -20 805 -19 656

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

 -86 -83

  -79 665 -71 774

Rörelseresultat 12 462 1 112

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter  492 590

Räntekostnader  -1 -6

  491 584

Resultat efter finansiella poster  953 1 696

Resultat före skatt  953 1696

Årets resultat  953 1696

Moderföreningens 
Kassaflödesanalys

2013/01/01
-2013/12/31

 2012/01/01
-2012/12/31

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat efter finansiella poster 953 1 696

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 86 83

Förändring avsättningar 3 700 -6 055

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 4 739 -4 276

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet   

Förändring av varulager 60 194

Förändring av kortfristiga fordringar 4 903 -4 764

Förändring av kortfristiga skulder -1 955 3 642

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 747 -5 204

   

Investeringsverksamheten   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -80 -36

Förändring finansiella anläggningstillgångar 1 333 667

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 253 631

   

Årets kassaflöde 9 000 -4 574

   

Likvida medel vid årets början 15 528 20 102

Likvida medel vid årets slut 24 528 15 528

Koncernens
Balansräkning Not 2013/01/01

-2013/12/31 
2012/01/01
2012/12/31 

Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital 8

Fria reserver  16 444 14 566

Årets resultat  2 312 1 878

Summa eget kapital  18 756 16 444

    

Avsättningar  

Utvecklingsfond  4 645 945 

  

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder  4 513 4 170

Aktuella skatteskulder  0 17

Övriga skulder  9 4 349 4 423

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 10 23 700 27 573

  32 562 36 183

    

Summa eget kapital och skulder  55 963 53 572

 

Poster inom linjen

För egna skulder och avsättningar

Ställda säkerheter 11 1050 950

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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1: Verksamhetsintäkter

Koncernen 2013 2012

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Idrottsintäkter 54 290 53 759

Försäljning, sponsring reklam etc 2 711 2 477

Medlemsavgifter 1 033 561

Bidrag Kommun 270 353

             Stat 294 337

             Övriga bidrag 622 429

Nettoomsättning i dotterbolag 45 167 33 603

 104 387 91 486

Moderföreningen 2013 2012

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Idrottsintäkter 71 316 64 191

Försäljning, sponsring reklam etc 3 366 3 935

Medlemsavgifter 1 033 561

Bidrag Kommun 270 353

Stat 294 337

Övriga bidrag 622 429

 76 901 69 807

 2: Anställda och personalkostnader

Koncernen 2013 2012

Medelantalet anställda   

Kvinnor 63 58

Män 20 20

 83 78

  

Löner och andra ersättningar   

Löner och andra ersättningar 25 547 22 585

Övriga personalkostnader 1 804 1 663

 27 351 24 248

Sociala kostnader   

Pensionskostnader för övriga anställda 1 542 1 515

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 7 581 6 569

 9 123 8 084

   

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader 36 474 32 332

   

Könsfördelning bland ledande befattningshavare   

Andel kvinnor i styrelsen 43 % 40 %

Andel män i styrelsen 67 % 60 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 60 % 57 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 40 % 43 %

 

Moderföreningen 2013 2012

Medelantalet anställda

Kvinnor 36 35

Män 11 12

47 47

Löner och andra ersättningar   

Löner och andra ersättningar 14 505 13 507

Övriga personalkostnader 1 381 1 519

 15 886 15 026

   

Sociala kostnader   

Pensionskostnader för övriga anställda 863 999

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 4 056 3 630

 4 919 4 629

   

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader 20 805 19 655

 

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget 
väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt 
uttalanden från dess akutgrupp.
 
Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR 
2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).
 
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder samt avsättningar har värderats till 
anskaffningsvärde om annat ej anges.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar Moderföreningen, dotterföretag i vilket moderföretaget 
direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna samt intresseföre-
tag i vilket moderföretaget äger aktier motsvarande minst 20 % men mindre än 50 % av 
rösterna.
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade 
dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund 
för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de 
förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital om-
fattar Moderföreningens egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som 
tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.
 
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det in-
nebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget 
får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.
 

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 

Balanserade utgifter, licenser 20

Licenser 10

Datorer och bokningsprogram 20-33

Inventarier, verktyg och installationer 16-33

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäl-
jningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade 
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden in-
nebär att inkurans i varulagret har beaktats.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning.

38 39

Årsredovisning 2013Årsredovisning 2013



Maria Wallin- Wållberg/ Ordförande

Magnus Ferry

Clive Leddy

Hans Sundberg

Patric Birgersson/ Auktoriserad revisor

Gunder Nyström/ Lekmannarevisor

11: Ställda säkerheter

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Företagsinteckningar 350 350

 350 350

För bankgaranti:   

Spärrkonto 700 600

 700 600

Moderföreningen 2013-12-31 2012-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Företagsinteckningar 350 350

 350 350

   

För bankgaranti:   

Spärrkonto 700 600

 700 600

12: Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Moderföreningen 2013 2012

  

Årets inköp från andra koncernbolag 7 563 5 784

Årets försäljning till andra koncernbolag 14 525 11 923

Agneta Andersson

Malin Rönnblom

Jörgen Wikström

Umeå den 1 mars 2013

Vår revisionsberättelse har lämnats 28/02/2014

3: Licenser

 Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 909 4 169

Försäljning/utrangeringar 0 -3 260

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 909 909

   

Ingående avskrivningar -454 -3 624

Försälning/utrangeringar 0 3 260

Årets avskrivningar -91 -91

Utgående ackumulerade avskrivningar -545 -454

   

Utgående redovisat värde 364 454

4: Inventarier, verktyg och installationer

 Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 10 378 6 534

Inköp 671 4 270

Försäljningar/utrangeringar 0 -426

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 049 10 378

   

Ingående avskrivningar -5 276 -4 784

Försäljningar/utrangeringar 0 426

Årets avskrivningar -1 226 -918

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 502 -5 276

   

Utgående redovisat värde 4 547 5 102

   

 Moderföreningen 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 752 726

Inköp 80 36

Försäljningar/utrangeringar 0 -10

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 832 752

   

Ingående avskrivningar -545 -472

Försäljningar/utrangeringar 0 10

Årets avskrivningar -86 -83

Utgående ackumulerade avskrivningar -631 -545

   

Utgående redovisat värde 201 207

 

5: Specifikation andelar i koncernföretag

Moderföreningen

Namn Kapital andel Antal andelar Bokfört värde  

IKSU Hälsa AB 100% 1 000 250  

   250  

     

 Org.nr Säte Eget kapital Resultat

IKSU Hälsa AB 556597-9688 Umeå 10866 1359

6: Andelar i koncernföretag

Moderföreningen 2013-12-31 2012-12-31

  

Ingående anskaffningsvärden 46 075 46 075

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 46 075 46 075

   

Ingående nedskrivningar -45 825 -45 825

Utgående ackumulerade nedskrivningar -45 825 -45 825

  

Utgående redovisat värde 250 250

7: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Förutbetalda hyror 9 858 8 036

Övriga förutbetalda kostnader 1 098 1 072

Upplupna intäkter 1 587 2 407

 12 543 11 515 

Moderföreningen 2013-12-31 2012-12-31

Förutbetalda hyror 7 976 7 605

Övriga förutbetalda kostnader 784 209

Upplupna intäkter 458 811

 9 218 8 625

  

8: Förändring av eget kapital

Koncernen Fria Årets

 Reserver resultat

Belopp vid årets ingång 14 566 1 878

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 1 878 -1 878

Årets resultat 2 312

Belopp vid årets utgång 16 444 2 312

Moderföreningen Balanserat Årets

 Resultat resultat

Belopp vid årets ingång 14 491 1 696

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 1 696 -1 696

Årets resultat  953

Belopp vid årets utgång 16 187 953

 

9: Övriga skulder

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Presentkort 3 275 3 347

Övriga skulder 1 073 1 076

 4 349 4 423

10: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Löneskuld 196 585

Semesterlöneskuld 3 212 2 740

Sociala avgifter 1 787 1 521

Förutbetalda intäkter 15 105 17 892

Övriga poster 3 400 4 835

 23 700 27 573

Moderföreningen 2013-12-31 2012-12-31

   

Löneskuld 161 585

Semesterlöneskuld 1 609 1 362

Sociala avgifter 1 004 847

Förutbetalda intäkter 10 116 9 924

Övriga poster 7 362 3 968

 20 252 16 686
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Besök: Sportgränd 7, Post: Box 7092, 907 03, Umeå.
 090 - 17 08 10   info@iksu.se

IKSU
frilufts

Att bli utsedd till årets IKSU:it 2012 för 
vårat arbete med isbanan på Nydalasjön 
var verkligen ett kul besked. Utmärkelsen 

blev som en bekräftelse på att IKSU sett hur 
uppskattad isbanan har varit hos allmänheten. 

Vi ville använda utmärkelsebidraget (5000 kr) till 
något kul för oss ledare men som också skulle 
vara till nytta för framtida turer.

Vi blev 15 st ledare från IKSU frilufts som for 
iväg till Höga kusten för en helgs paddelkurs. 
Den hölls av IKSU frilufts mer erfarna ledare 
som är paddelguider. Helgen blev en fantastisk 
upplevelse där IKSU:s bidrag hjälpte oss att hyra 
kajaker åt alla. 

Från början 
till fortsättning
www.iksu.se

Årets IKSU:it



Mission
Vi får människor att 
må bättre - både 
våra medlemmar, 
våra kunder och 
medarbetare. Vår 
verksamhet bidrar 
till bättre hälsa, 
både ur fysiska 
och psykosociala 
dimensioner.

Vision
Vår 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.

Kvalitet
Vårt kvalitetsarbete och våra 
kvalitetsmål utgår från vår 
mission och målsättningen är att 
tillfredsställa våra medlemmars och 
kunders behov och helst överträffa 
deras förväntningar.

Verksamhetsidé
Vår verksamhet-
sidé är att erbjuda 
ett varierat utbud 
med hög standard 
inom områdena 
fysisk aktivitet, 
hälsotjänster 
och rekreation. 
Vi vill inspirera och 
motivera till en 
sund livsstil. 
Alla är välkomna! 


