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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 

Åsa Hagner
Tidigare vice ordförande

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:it

Ann-Christine Bard Sandström
Tidigare ledare inom Alpina sektionen 

Stellan Boströman Boström 
Tidigare tjänsteman IKSU

Hans Sundberg
Tidigare styrelseledamot IKSU
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Styrketräningens 
popularitet har 

exploderat och det 
ser vi IKSU:s gym.

På våra anläggningar vill vi 
erbjuda olika former av träning 
och få personer nöjda över att de 
förbättrar sin egen förmåga. Den 
sociala aspekten är också något 
vi prioriterar. Det kan vara allt 
från träningsformer till ytor där vi 
träffas för att äta eller umgås. 

Träningstrenden håller i sig och 
ökar år efter år. Styrketräningens 
popularitet har exploderat och 
det ser vi IKSU:s gym. Funktionell 
träning är också något som växer 
och används för att förbättra 
balans och koordination, och öka 
styrka och uthållighet. Flexibla 
ytor som rymmer fler aktiva och 
ytterligare träningsredskap är 
därför prioriterade.

IKSU:s främsta styrka är 
mångfalden! Vi har bredd och 
spets i en härlig mix. Vi är en 
öppen ideell idrottsförening 
och alla är välkomna att delta 
och bidra i verksamheten. Vi har 
anläggningar som erbjuder en 
stor variation där medlemmarna 
kan utforska flera träningsformer.

Under de senaste två åren har 
vi jobbat med att integrera våra 
16 sektioner till en naturlig del 
av IKSU. Sektionerna står både 
för bredd och elitsatsningar och 
tanken är att fler medlemmar 
även ska delta i sektionernas 
verksamhet för att få ytterligare 
mervärde. Utmaningar finns i att 
vi vuxit kraftigt under många år 
vilket inneburit att organisationen 
och anläggningarna ansträngts 
hårt. Under kommande år jobbar 
vi vidare med kvalitetshöjande 
åtgärder.

En stillasittande livsstil 
medför ökad risk för ohälsa vilket 
ökar kostnaderna för hälso- och 
sjukvården. Vår vision är ett 
friskare och starkare Umeå! 
Med träning och rehabilitering 
eller rekreation hos IKSU blir 
man starkare och piggare och 
därför ökar såväl individnytta 
som samhällsnytta. För att 
nå dit behöver anställda och 
anläggningarna utvecklas och 
må bra så medlemmarna kan 
tillgodogöra sig det som erbjuds 
av IKSU.

År 2018 har IKSU fler aktiviteter 
och aktiva sektioner som är 
synliga för fler medlemmar. 
För oss är en bra verksamhet 
målet och pengarna är medlet. 
Därför är det viktigt att vi 
strategiskt styr mot ständiga 
förbättringar och utveckling av 
verksamheten, och att vi mäter 
rätt saker under tiden. Nytta, 
nöjdhet och trivsel är parametrar 
vi följer upp kontinuerligt hos 
våra medlemmar och anställda 
genom mätningar för att vara rätt 
rustade 2018.

Ordförande 
har ordet

Maria Wallin Wållberg
Styrelseordförande i IKSU 
och IKSU hälsa  AB

I IKSU jobbar vi kontinuerligt med 
begreppet helhet och därför ser vi 
att många vägar är öppna för oss! 
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Margareta Ericsson Lif
Sportchef i IKSU och
VD i IKSU hälsa AB

Vi är övertygade om att vi redan gör 
det. Inte minst visar våra undersök-
ningar att våra medlemmar är bland de 
mest aktiva i landet och verkligen nytt-
jar sitt medlemskap och träningskort. 
Det tycker vi är jätteroligt och tar det 
som ett tecken på att de trivs hos oss 
och uppskattar vårt utbud.

Vi har det senaste året valt att i så 
stor utsträckning som möjligt fokusera 
på våra befintliga medlemmar och att 

förbättra service och kvalitet. Vi vill att 
våra medlemmar ska fortsätta trivas, 
utnyttja sitt medlemskap och stanna 
kvar hos oss.

Vi har lovat att satsa på kvalitets-
förbättringar och det har vi verkligen 
gjort.

Vi har lagt mycket tid och kraft på att 
ta reda på vad medlemmarna tycker 
om vår verksamhet. Flertalet under-
sökningar har genomförts och vi har 

ett bra underlag för framtida utveck-
lingsarbete. Vi har även gjort en stor 
expansionsutredning för IKSU sport 
som ligger till grund för det långsiktiga 
tillväxt- och utvecklingsarbetet.

IKSU spa är den anläggning som 
fortfarande växer mest sett till antalet 
IKSU-kort och även där har vi genom-
fört medlemsundersökningar som ska 
vägleda oss i hur vi bäst ska förbättra 
och utveckla verksamheten.

År 2014 var året då idrottsföreningen IKSU stack ut hakan 
och deklarerade att vi vill bidra till ett friskare och starkare Umeå!

Ett friskare 
och 
starkare 
Umeå!

Kärnvärden och varumärke

Ett annat fokusområde som vi strategisk sett 
lagt mycket kraft på är att analysera vårt 
varumärke och våra kärnvärden. Vi har en 
samsyn kring var vi står, vad vi vill och framfö-
rallt vad vi står för. 

En viktig del är öppenheten – alla är väl-
komna. Studenterna, som en gång var med 
och startade IKSU, är självfallet en viktig 
målgrupp men vi får inte glömma att IKSU 
är en öppen, ideell förening där alla som vill 
delta är välkomna. Ett av våra kärnvärden – 
TILLSAMMANS – pekar på en av de viktigaste 
grundbultarna i en förening nämligen delak-
tigheten och glädjen i att tillhöra och kunna 
påverka. Vi vill vara en inkluderande och väl-
komnande förening.

Vi vill också stå för ett helhetsperspektiv 
på hälsa. Därför har vi valt ordet HELHET i vår 
värdegrund. Träning är hälsosamt och roligt 
men vi får inte glömma att återhämtning, re-
kreation också behövs och IKSU kan även ha 
en rehabiliterande roll när det behövs.

KVALITET – ett av våra fokusområden och 
det tredje av våra kärnvärden innebär att vi 
vill bli betraktade som en aktör som levererar 
det våra medlemmar och kunder förväntar 
sig. Det innebär också att vi ska kunna levere-
ra mervärden och positiva upplevelser.

Vi utger oss inte för att konkurrera med pris 
– vi vill upplevas prisvärda med hög kvalitet 
och ett fantastiskt utbud.

Sektionsverksamheten – 
idrottsföreningen IKSU:s hjärta

Inom IKSU finns för närvarande sexton aktiva 
sektioner, en sjuttonde på väg in.

Massor av fin verksamhet bedrivs inom 
ramen för sektionerna och under 2014 har 
vi arbetat en hel del med att integrera en 

del av de aktiviteterna i vårt utbud för alla 
medlemmar. Exempelvis har vi fått igång 
bokningsbara klätterlektioner och beachvol-
leybollpass.

Sektionsverksamheten producerar inte 
bara en fantastiskt fin breddverksamhet med 
en mängd ideella insatser, de lyckas också på 
elitnivå erhålla en hel del medaljer i Sverige, 
Norden och Europa.

Fina evenemang skapas också i sektio-
nerna. Deltävling i Swedish Beach Tour på 
Rådhustorget i Umeå är en av höjdpunkterna 
under året. I minnet finns en fantastisk insats 
där vi under turneringsdagarna samlade in 
mycket pengar till cancerforskningen inom 
ramen för Beachvolley mot cancer. Huvud-
personen själv, Stiffe, var med trots sin svåra 
sjukdom och tog emot checken. Stiffe finns 
inte med oss längre men vi minns en fenome-
nal person och att evenemanget bjöd på fint 
väder, mycket publik, massor med aktiviteter 
och fantastiskt beachvolleybollspel!

Sektionskonferensen under hösten är 
numera en tradition där sektionsrepresen-
tanter, tjänstemän och styrelseledamöter 
träffas, diskuterar och planerar inför fram-
tiden. Det är ett viktigt forum som vi ska 
utveckla vidare.

Vår förhoppning är att vi successivt bygger 
ett starkare samarbete i hela föreningen ge-
nom att integrera och stödja sektionerna på 
ett mycket bättre sätt än tidigare.

Medlemsutveckling och ekonomi

Efter det gångna året kan vi konstatera att 
vi inte längre ökar vår medlemsstock. Det är 
första gången på länge och per den sista ja-
nuari var vi totalt drygt 200 medlemmar färre 
än föregående år. IKSU sport är den anlägg-
ning som minskar och IKSU spa fortsätter att 

öka. Antalet medlemmar med IKSU-kort där 
var vid årsskiftet glädjande 4 200!

För 2014 hade vi budgeterat en ökning av 
medlemmar men när vi nu räknar samman 
medlemsutvecklingen så konstaterar vi att vi 
inte riktigt når upp till det ekonomiska resultat 
som förväntats. Trots att vi inte höjt priset på 
våra IKSU-kort på länge gör vi en mindre vinst.

Det kommande året 2015

Nu samlar vi ihop oss och tar sats inför fram-
tiden. Vi ska fortsätta jobba för friska och 
starka Umeåbor! I våra expansionsutredning-
ar och medlemsundersökningar ser vi att det 
finns många spännande projekt att ta tag i.

På IKSU sport utreds för närvarande hur vi 
på bästa sätt ska kunna expandera tränings-
ytor och restaurang. På IKSU spa och IKSU 
plus ritas det för fullt och det planeras även 
där för nya trevliga träningsytor. Vi ser också 
fram emot lanseringen av vår nya webbplats. 
Den hoppas vi att både befintliga och nya 
medlemmar kommer uppskatta. Den nya 
versionen av bokningsappen har i skrivande 
stund lanserats och vi hoppas att den blir till 
glädje för många medlemmar.

Gymmen får en ordentlig uppryckning un-
der 2015. Förtätningen är i full gång med nya 
maskiner, vikter, löpband och så vidare. Både 
funktionalitet och tillgänglighet blir bättre.

Jag tittar tillbaka på ett härligt IKSU-år 
men ser fram emot 2015 som erbjuder minst 
lika många härliga träningsupplevelser och 
massor av nya möjligheter!
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I våra expansions- 
utredningar och 

medlemsundersökningar 
ser vi att det finns många 

spännande projekt 
att ta tag i.



IKSU får utmärkelsen: 
årets huvudpartnerpris på 
Umeågalan

IKSU:s historia
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Gruppträning
Vi genomförde en rad uppskattade 
medlemsevent under året, allt från mindre 
happeningpass till vår årligen återkommande 
Inspirationsdag. Våra workshoppar i Yoga 
blev väldigt uppskattade, med ledare som 
vår instruktör Mark Thomas och dansaren 
och koreografen Virpi Pahkinen. Temadag 
med föreläsningar och prova-på-pass för 
nyblivna mammor och de traditionella 
Vasaloppspassen i Cykel och Indoor Walking 
är andra exempel på event som anordnades.

Vårt mål är att erbjuda ett brett och 
varierat gruppträningsutbud som 
motsvarar medlemmarnas behov och 
önskemål. Utbudet ska hålla god kvalitet. 
Under 2014 genomfördes därför en rad 
grundutbildningar och fortbildningar för våra 
instruktörer för att höja kunskapsnivån. Vi 
genomförde också många utvärderingar 
av instruktörerna för att fastställa att 
verksamheten håller hög kvalitet. 

I februari arrangerades för första gången 
en audition för de som visat intresse att 
bli gruppträningsinstruktörer. Ett lyckat 
arrangemang som resulterade i sex nya 
gruppträningsinstruktörer. 

Under 2014 var SomaMove® en nyhet i 
utbudet. Klassen kan beskrivas som en 
atletisk och mjuk träningsform där kroppen 
är motstånd och underlaget redskap.

Vi lade mycket resurser på att effektivisera 
och utveckla vårt arbete med att planera 
och genomföra verksamheten. Bland annat 
arbetade vi fram effektivare rutiner kring 
schemaläggning med bättre statistiskt 
underlag och förbättring för personal- och 
vikarietillsättning. 

Simning, klättring och golf
I simhallen var efterfrågan på 
motionssimning och simträning från våra 
medlemmar med IKSU-kort stor. Utöver 
de tre banor som vi alltid garanterar är 
tillgängliga för motionssimning valde vi att 
reservera hela simhallen för detta varje 
måndag kväll.

Klätterväggen var fortsatt välbesökt och 
lockade tränande i många olika åldrar.

Golfsimulatorerna fick en översyn och 
åtgärder för att höja driftsäkerheten 
genomfördes.

Boll- och racketsporter
Under 2014 hade vi runt 45 bollpass i veckan 
bestående av innebandy, fotboll, basket, 
volleyboll och beachvolleyboll.

Badmintonplaner, squashbanor och 
beachvolleybollplaner bokades sammanlagt 
ungefär 800 timmar i veckan under 
normalsäsong (september–maj).  Vi bytte 
stolpar och nät för badminton i Berlin 
och Paris. Två bollturneringar hölls under 
november månad – en spökbollsturnering 
och en beachvolleybollturnering. 

Gruppträning,
individuell träning
och simskola

Gym
Antalet besök i gymmen var fortsatt 
högt och detta medförde stort slitage på 
utrustningen. Åtgärder för att förbättra 
service- och underhållsrutinerna 
genomfördes därför kontinuerligt. Under 
hösten genomfördes förbättringar för att 
underlätta ordning och reda i gymmen.

På IKSU spa byttes en hel del utrustning 
ut under året, bland annat roddmaskin, 
en rehabhiss och bänkar. Under hösten 
påbörjades förberedelser för ommöbleringar 
och mindre ombyggnationer för att få plats 
med fler skivstänger och vikter.

På IKSU sport var efterfrågan stor på mer 
funktionell träning, därför installerades 
under våren en så kallad UX cross som 
erbjuder en mängd träningsmöjligheter, 
bland annat chins- och dipsställningar, 
hopplattor, medicinbollar och ringar. Under 
sommaren renoverade och investerade vi i ny 
utrustning i Rom vilket ledde till att många 
Total Training-klasser kunde flyttas från 
Moskva till Rom. Detta innebar att Moskva 
kunde användas för funktionell träning på 
egen hand under fler tider på dygnet.

Under hösten genomfördes ommöbleringar 
i flera steg för att förbättra tillgängligheten 
i de mest besökta ytorna på IKSU sport. 
Första etappen medförde större yta för 
stretching. Förberedelse för nästa steg 
påbörjades i december, vilket innebar 
installation av två nya rack med skivstänger 
och vikter.  

Under 2014 såg vi en ökad efterfrågan 
på tjänster inom personlig träning, 
men minskad efterfrågan på 
träningsintroduktioner.

Simskola och babysim
Varje år deltar många barn i simskola och 
babysim på IKSU sport. 2014 deltog 538 
barn i simskolan och 215 barn i babysim. 
Under året förnyades konceptet för barn 
mellan 2 och 5 år för att åldersanpassa 
innehållet ytterligare. Förändringen innebar 
även ett ökat kursutbud vilket blev väldigt 
uppskattat.

Under 2014 utvärderades det nya konceptet 
för simskolan som startades 2013. Vi 
konstaterade att det föll väl ut. Vi gjorde 
dock en del förbättringar utifrån önskemål 
från deltagare och simlärare, bland annat 
minskades gruppernas storlek för att öka 
kvaliteten ytterligare.

Efter simskolan har flera barn fortsatt sin 
simträning inom sektionen IKSU simning. 
Efterfrågan på vuxensimskola för nybörjare 
ökade, vi lade därför in två extra kurser 
under 2014.

IKSU:s barnpassning
Under 2014 bokades cirka 1 500 timmar 
barnpassning. Antalet bokningar var 
flest under lördagar och söndagar. Inför 
hösten 2014 rekryterades fler värdar till 
verksamheten. Utredningen om att erbjuda 
de allra yngsta barnen passningen visade 
att utrymningen vid eventuell brand inte 
skulle fungera tillfredsställande med barn 
som inte kan gå själva. Vi beslutade därför 
att barnpassning för barn yngre än 2 år inte 
skulle introduceras under 2014.
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2014
21 472
Medlemmar

2013
21 689
Medlemmar  

2012
20 940
Medlemmar  
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Hud- och 
spabehandlingar 
Inom området rekreation erbjuder 
IKSU tjänster och miljöer för 
både kropp och själ. Genom våra 
olika erbjudanden ger vi våra 
medlemmar och kunder avkoppling 
och upplevelse. Under 2014 
var målsättningen att anpassa 
utbudet och olika erbjudanden för 
att öka tillgängligheten för våra 
medlemmar och endagsgäster.  

Itrim c/o IKSU
Under 2014 deltog 185 
personer i Itrim c/o IKSU:s 
viktminskningsprogram som 
inriktar sig på beteendeförändring 
och minskad vikt genom individuell 
rådgivning, gruppträffar och 
motion. Under våren flyttade 
Itrim c/o IKSU:s verksamhet till 
nya lokaler som uppskattades 
mycket av både medlemmarna 
och hälsorådgivarna. Under året 
rekryterades och utbildades två 
hälsorådgivare för att möta den 
ökade efterfrågan.

IKSU:s fysioterapi 
IKSU:s fysioterapi är vår 
rehabiliterande verksamhet 
där våra terapeuter samverkar 
för att erbjuda individuella 
medlemmar och kunder ett gott 
stöd inom anpassad behandling 
och rehabiliteringsträning. Vi 
rekryterade fler terapeuter för att 
möta den ökade efterfrågan. Fokus 
under 2014 låg på utbildning för att 
ta del av all aktuell forskning och 
utveckling inom rehabilitering och 
anpassad träning.

Övriga 
hälsotjänster 
inom IKSU
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Beachvolley Björn Huitfeldt IKSU SM Herrar Guld

Beachvolley Björn Berg IKSU SM Herrar Brons

Beachvolley Tora Hansson IKSU SM Damer Brons

Beachvolley Kerstin Östberg IKSU SM Veteran Damer +35 Guld

Beachvolley Mikael Östberg IKSU SM Veteran Herrar +35 Guld

Beachvolley Sofia Bergström IKSU SM Veteran Damer +35 Brons

Beachvolley Linda Hjortborg IKSU SM Veteran Damer +35 Brons

Beachvolley Pia Sjölund IKSU SM Veteran Damer +40 Brons

Beachvolley Ewelina Granberg IKSU SM U17  Flickor Brons

Beachvolley Felicia Granberg IKSU SM U17  Flickor Brons

Kendo Erik Samuelsson IKSU SM Herrar Brons

Kendo Maja Vågberg IKSU SM Damer Silver

Kendo Evelina Broman IKSU SM Damer Brons

Kampsport Anton Åberg IKSU SM Submission Wrestling herrar Silver

Kampsport Anton Åberg IKSU SM Brasiliansk Jiu Jitsu herrar Silver
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Innebandy Amanda Collin Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Mikaela Palmér Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Frida Jonsson Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Jessica Lidberg Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Sara Berglund Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Malin Hörnberg Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Isa Jonsson Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Emilia Jonsson Västerbotten F17 Distriktslags SM F17 F17 Guld

Innebandy Mikaela Palmér Sverige U19 U19 VM U19 VM i Polen Guld

Innebandy Iza Rydfjäll Sverige Student VM Innebandy Damer Guld

Innebandy Cornelia Fjellstedt Sverige Student VM Innebandy Damer Guld

Innebandy Katarina Bjuhr Sverige Student VM Innebandy Damer Guld

Innebandy Sofie Andersson Sverige Student VM Innebandy Damer Guld

SPORTSLIGA
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IKSU basket
Sektionsordförande: 
Tina Nilsson

2014 hade IKSU basket 27 sektionsaktiva utö-
vare, där 12 av dem var aktiva i damlaget och 15 
i herrlaget.

Organisation/styrelse
Sektionsordförande är Tina Nilsson och kassör 
Maria Larsson. Med i styrelsen finns även André 
Baltz som representant för herrlaget.

Tävlingar/sportsliga presationer
IKSU baskets damlag hade inför säsongen 2014 
som målsättning att vinna division 2 i Väster-
botten/Västernorrland för att efter juluppehåll 
gå vidare till Norrbottensserien med vinnarna 
från södra och norra divisionerna. Efter åtta 
spelade seriematcher knep IKSU basket dam 
en tredje plats i tabellen och fick därmed plats i 
norrbottensserien som startat januari 2015.

IKSU baskets herrlag satsade på träning un-
der 2014 och utökade antalet träningstillfällen.

Vad hände under 2014
Under året har IKSU basket genomfört projektet 
Enklare tillsammans. Målet var att skapa ett 
fungerande samarbete mellan dam- och herrla-
get och att ge något tillbaka till alla medlemmar 
för att öka nöjdheten och att få alla att känna 
sig delaktiga och därigenom bidra till det vik-
tiga engagemanget. Projektet innebar i korta 
drag att genomföra aktiviter för att lära känna 
varandra och sedan ett möte där värderingar 
och hur IKSU basket ska fungera diskuterades. 
Projektet var otroligt uppskattat bland de sek-
tionsaktiva i IKSU basket och har redan gett 
resultat. 

IKSU basket affischerade runt om i Umeå och 
visade att de två basketlagen finns och att alla 

som har ett intresse av basket är välkomna att 
komma och provspela. 

Ekonomi
För att skapa en långsiktigt hållbar eko-
nomi har IKSU basket valt att dela upp 
samtliga kostnader på alla sektionsaktiva. Om 
de sektionsaktiva valde att vara med på olika 
föreningsjobb som erbjöds under året så mins-
kade den kostnaden. Arbete som utförts bland 
sektionsaktiva har bland annat varit att sitta 
kortvakt, brännbollsdömning och försäljning av 
häftet Restaurangchansen. 

Verksamhetsplan 2015
IKSU baskets damlag har som mål att komma 
topp 3 i Norrbottensserien. Damlaget vill även 
rekrytera fler nya sektionsaktiva vilket betyder 
att det kommer satsas på att marknadsföra 
IKSU basket. 

IKSU baskets herrlag kommer under för-
sta halvan av 2015 framförallt att träna och 
förväntas anmäla sig till seriespel med start i 
september. 

En plan är att anordna en basketskola för barn 
i åldrar 7–10 år, dels för att visa att det finns bas-
ket inom IKSU men också för att öka chansen att 
få intäkter till sektionen. 

IKSU basket kommer att fortsätta att jobba 
med målen från projektet Enklare tillsammans, 
vilket betyder att sektionen kommer ha ge-
mensamma möten och aktiviteter för att 
upprätthålla den goda sammanhållningen 
mellan dam- och herrlaget, vilket bidrar till ett 
större engagemang och en vilja att fortsätta att 
ställa upp för varandra.

IKSU beachvolley
Sektionsordförande: Emil Lindqvist

Bakgrund
IKSU beachvolley satsar på ungdomar, bredd 
och elit. Vår verksamhet skapar möjligheter för 
sektionsmedlemmar på alla nivåer. Sektionens 
motto är ”IKSU beachvolley får alla att trivas i 
sanden”.

Organisation
IKSU beachvolleys styrelse består av sektions-
ordförande och sju ledamöter. Sektionen har 
totalt 160 sektionsaktiva där cirka 90 stycken 
är aktiva i träningsverksamhet och 120 har täv-
lingslicens.

Vad hände under 2014?
Sektionen genomförde 13 dam- och herrturne-
ringar, två mixedturneringar och arrangerade 
även 2014 Swedish Beach Tour Umeå, en deltäv-
ling av den svenska elitserien i beachvolleyboll. 

Sektionen hade två elitträningsgrupper, en 
dam- och en herr-, där spelarna tillhör eller har 
ambition att tillhöra Sverigeeliten. De tränades 
av Sveriges mest meriterade beachvolleyträna-
re Isak Hermansson. Sektionen hade ytterligare 

fyra dam- och fyra herrträningsgrupper samt 
tre ungdomsgrupper.

IKSU beachvolley hade ansvaret för skötsel 
av beachvolleyhallen Las Palmas på IKSU sport, 
nätuppsättning på Skogisbanorna utanför IKSU 
sport och på Bettnessand. Sektionen stod även 
för tränare till de bokningsbara beachvolleyträ-
ningarna i Las Palmas. 

Tävlingar/sportsliga prestationer
På damsidan gjorde Tora Hansson fina resultat 
med en tredjeplats både på SM och i tourfina-
len. På herrsidan tog Björn Huitfeldt SM-guld, 
Björn Berg guldet i tourfinalen och brons i SM. 
Martin Barrefalk fanns överst på prispallen på 
touren vid två tillfällen. Fler som representera-
de IKSU beachvolley på Swedish beach tour var 
Sigrid Simonsson, Jenny Persson, Fanny Lind-
ström, Magnus Karlsson, Johan Bergman och 
Simon Ekbäck-Nordström. 

I veteranklasserna i SM tog Mikael Östberg 
guld i H35+, Kerstin Östberg guld i D35+, Pia 
Sjölund brons i D40+ och Linda Hjortborg/Sofia 
Bergström brons i D35+. I juniorklasserna i SM 

slutade systrarna Ewelina och Felicia Granberg 
på en tredjeplats i U17.

Totalt deltog 35 spelare från IKSU i SM i 
beachvolley. 

Ekonomi
Sektionen omsatte 2014 ca 440 000 kronor 
(Swedish beach tour exkluderad).

Styrelsen
Sektionsordförande: Emil Lindqvist. Kas-
sör: Martin Barrefalk. Övriga ledamöter: 
Linda Hjortborg, Ulrika Ingelström, Marie Nils-
son, Marcus Palm, Caroline Eklund och Martin 
Carlestav.

Verksamhetsplan 2015
IKSU beachvolley fortsätter bedriva sin fram-
gångsrika tränings- och tävlingsverksamhet. Vi 
siktar på att genomföra ännu en Swedish beach 
tour och förhoppningsvis fler tävlingar än under 
2014. Vi vill utveckla vår organisation och trä-
ningsverksamhet, och skapa fler mervärden för 
alla våra sektionsaktiva. Vi ses i sanden!

IKSU alpin
Sektionsordförande: Oskar Riby/ Malin Emmesjö 

IKSU alpin ska med personligt engagemang 
förmedla skidglädje till våra resenärer genom 
skidresor till lågt pris, god service och hög 
kvalité. Utöver skidresor arrangerar vi varje år 
i november en Snömässa på IKSU sport som 
är gratis för alla IKSU;s medlemmar och som 
erbjuder biljettsläpp till våra resor och en stor 
bytesmarknad för vintersportutrustning.  

Styrelse/Organisation
Sektionsstyrelsen består av tre ledamöter, en 
ordförande, en vice ordförande och en kassör. 
Styrelsen ses cirka varannan månad för att 
diskutera ekonomi och planera sektionsarbete.

Vad hände under 2014?
Vi genomförde fyra fullbokade resor till Tärna-
by (två bussar), Hemavan (sju bussar), Åre (en 
buss) och Riksgränsen/Björkliden (en buss). 
Vi hade även en endagsresa till Agnäsbacken 
för internationella studenter (en buss). Under 
resan till Hemavan och Agnäsbacken bedrevs 
gratis skidskola föra våra resenärer av våra 
ledare. I november arrangerades Snömässan på 
IKSU sport med kring 1 200 besökare.

Ekonomi
Tack vare fullbokade resor och en väl genomförd 
Snömässa i november höll IKSU alpin sin budget 
2014. Omsättningen var cirka 1,2 Mkr.

Verksamhetsplan 2015 
Ett mål för IKSU alpin under 2015 är att be-
hålla antal resor och resenärer som under 
2014. Ett annat att effektivisera sektionens 
arbete och att säkerställa kvaliteten i skidre-
sorna. Detta för att kunna erbjuda studenter, 
IKSU-medlemmar och övriga Umeåbor möjlig-
heten att uppleva kvalitativa skidresor till låga 
priser.
För att uppnå målen kommer IKSU alpin 
under våren att fortsätta arbetet med att 
överföra personbunden information till orga-
nisationsbunden. IKSU alpin kommer även att 
vara drivande i sektionernas gemensamma 
upphandlingar av bland annat resor för att 
kunna pressa priserna på sektionens resor. 
Det arbetet kommer fortgå under hela 2015 
tillsammans med förberedelser för kommande 
Snömässa. 

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. 

Träning och tävling
inom sektionsverksamheten
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Sektionsaktiva 2013/2104

Alpin 17/19

Basket 29/27

Beach 110/160

Brännboll 9/10

Fitness 42/25

Frilufts 30/30

Innebandy 70/75

Kampsport 150/140

Kendo 27/30

Klättring 22/16

Längdskidor 83/81

Löpning 30/15

Multisport NA/30

Simning 48/50

Squash 9/45

Volleyboll 45/35

 Totalt  721/788



IKSU frilufts
Sektionsordföranden: Cecilia Engdahl

IKSU frilufts anordnar friluftsturer för 
både nybörjaren och den mer erfarna såväl 
under sommaren, hösten, vintern och våren. 
Havspaddling, fjällvandring, skidåkning och 
grottkrypning är exempel på aktiviteter vi år-
ligen erbjuder IKSU:s medlemmar. Vi vill med 
vår verksamhet visa det rika friluftsliv som 
finns i Umeås närhet och strävar efter att öka 
friluftsintresset hos Umeås invånare. Då vi 
oftast både lagar mat och sover utomhus under 
våra turer vill vi ge våra deltagare en naturnära 
helhetsupplevelse.

Organisation
Vi är i dagsläget cirka 30 aktiva guider varav tio 
gick vår interna utbildning under 2014. Frilufts-
sektionen består av fyra undergrupper: trim, 
PR, material och ledarrekrytering. Trim ansvarar 
för den interna utbildningen inom sektionen 
och att stärka sammanhållningen. PR ansvarar 
för marknadsföring av våra turer och intern och 
extern kommunikation. Material har ansvar för 
vård och inköp av sektionens gemensamma 
utrustning, och driften av vår uthyrningsbutik 
Sarek. Ledarrekryteringsgruppen ansvarar för 
intag och utbildning av de nya ledarna som antas 
varje år. 

Vad hände under 2014?
Vi genomförde 23 turer under 2014 med 
deltagare i åldrarna 20–50 år, från 18 olika 
länder. Fjällvandring, isklättring och paddling 
hörde till de mest populära aktiviteterna.  För 
ledarna innebar 2014 bland annat en kurs i 
planering och genomförande av långfärdsskrid-
skotur, en äventyrlig vecka på Lofoten och en 

längdskidteknikkurs med IKSU längdskidor i 
Saxnäs. 

Ekonomi
IKSU frilufts årsomsättning 2014 uppgick till 
cirka 585 000 kr.

 Sektionsstyrelsen
IKSU frilufts sektionsstyrelse består av ansva-
rig för varje undergrupp och kassör, sekreterare 
och ordförande. Styrelsen består av Cecilia 
Engdahl (ordförande), Evelina Lundqvist Jans-
son (sekreterare), Anneli Lövsund (ekonomi), 
Anna von der Marwitz (PR), Magnus Jansson 
(ledarrekrytering), Johan Magnusson (trim) och 
Gustav Ydén (material).

Övrigt
IKSU frilufts har de senaste tre åren plogat och 
underhållit en isbana på Nydalasjön för lät-
tillgänglig, allmän åkning. Inför 2015 har dock 
beslutats att inte driva projektet vidare då det 
går för långt från vår ordinarie verksamhet och 
krävde ett enormt engagemang från enstaka 
individer. 

 Verksamhetsplan 2015 
Vi kommer att jobba på att marknadsföra oss 
mer och i fler kanaler under 2015 för att fort-
sätta arbetet med att få med fler Umeåbor på 
våra turer och för att öka antalet besökare i 
Sarek. Gällande fortbildning för våra ledare så 
planeras en fortsättningskurs i lavinkunskap, 
SLAO-1, under våren och en omfattande kurs i 
sjukvård i fält under hösten.

IKSU innebandy
Sektionsordförande: Håkan Björk

Sektionen bedriver elitverksamhet i innebandy 
genom IKSU innebandy elit samt spelarutveckling 
genom IKSU ungdom. Sektionen har kring 75 aktiva.

Sektionsstyrelsen
IKSU innebandy hade åtta protokollförda 
styrelsemöten och ett medlemsmöte under verk-
samhetsåret. Sektionsstyrelsens huvudsakliga 
arbete var att utarbeta och implementera en ny 
sektionsorganisation. En administrativ kraft an-
ställdes som support till kansliet.

Ekonomi
Innebandysektionen omsatte under 2014 ca 2 Mkr

Träning/Sportsliga prestationer
IKSU innebandy elit placerade sig på fjärde plats i 
grundserien, men förlorade en jämn kvartsfinalse-
rie mot Pixbo. IKSU ungdom placerade sig på sjätte 
plats i division 1 Norra. 

IKSU representerades i svenska damlandslaget 
genom Victoria Wikström, Cassandra Edberg, Iza 
Rydfjäll, Josefina Eiremo, Sofie Andersson och 
Katarina Bjuhr. 

Nora Abrahamsson och Mikaela Palmér från 
IKSU ungdom fick under året chansen att repre-
sentera Sverige i U-19 landslaget i samband med 
Finnkampen i Lahtis. 

Mikaela Palmér representerade IKSU även i 
Sveriges U-19-landslag som tog VM-guld i Polen.

Övrigt
Sektionen deltog aktivt i ungdomssatsningen 
Change the game och arrangerade del av SDF-SM 
spel för F/P 15. IKSU innebandy stod även som 
arrangör för kvalspelet för DJ18, där IKSU ungdom 
kvalificerade sig för regionslutspelet i Mora.

Verksamhetsplan 2015
Vi kommer fortsätta att utveckla vår organisation 
och vår nya organisationsplan ska verkställas. 
Vi ska flytta fram positionen ytterligare när det 
gäller arrangemang, marknad och att utveckla 
sporten Innebandy. Vi vill utöka och stärka samar-
betet med IKSU:s samtliga verksamhetsområden 
samt våra partners för att kunna utvecklas till en 
ledande elitförening. 

Sportslig målsättning för IKSU innebandy elit är 
ett SM-guld. IKSU ungdom ska vara ett stabilt lag 
i division 1 och IKSU ungdoms spelare ska få kom-
petens och färdighet för att på allvar kunna utmana 
om en plats i IKSU innebandy elits trupp.

IKSU kampsport
Sektionsordförande: Maria Nordberg

IKSU kampsport bedriver 
tränings- och tävlingsverk-
samhet inom sportjujutsu, 
brasiliansk jiu-jitsu, judo och 
submission wrestling för barn, 
ungdomar och vuxna. 

Organisation
Vi har för närvarande kring 
140 aktiva varav hälften är 
barn och ungdomar. I nuläget 
engagerar vi 30 personer 
ideellt för att driva sektionen: 
som instruktörer, med andra 
ledaruppdrag eller i sektions-
styrelsen.

Vad hände 2014
2014 var händelserikt för IKSU 
kampsport såväl på hem-
maplan som ute i Sverige och 
världen. Året rivstartade med 
att vi arrangerade SM i jujutsu 
i januari. Tack vare gemen-
samma insatser lyckades vi 
med ett bra arrangemang där 
Karl Dahlgren tog guld i -62 
kg och brons i -69 kg. Malin 
Lundström gjorde tävlingsco-
meback och tog silver i -62 kg.

Arrangemangen avlöste 
sedan varandra under året. 
Framför allt fortsatte vi 
med våra träningsläger, 
Umeå Fight Camp. Tack vare 
Idrottslyftet kunde vi 

arrangera åtta läger med olika 
inriktning. Vi arrangerade 
även en katakurs i judo och 
en föreläsning i ämnet 
idrottspsykologi.

Vår judoinstruktör Johan 
Ericsson utbildade sig till 
metodhandledare med stöd 
av Idrottslyftet. Därmed har 
vi numera möjlighet att själva 
utbilda instruktörer i judo.

Tävlingar och sportsliga 
prestationer
På tävlingsmattan gjorde 
sektionen starka resultat. 
Förutom tidigare nämnda 
SM-medaljer tog Anton Åberg 
IKSU:s första SM-medaljer 
någonsin i submission 
wrestling och brasiliansk 
jiu-jitsu (två silver). Han tog 
även silver på European Open 
no-gi, för lila bälten. Matilda 
Frycklund började tävla för 
IKSU under hösten och tog 
först ett silver på tyska öppna 
mästerskapen i Newaza, 
innan hon representerade 
Sverige på VM i Paris där hon 
slutade på en femteplats.

Övrigt
Under året var IKSU kamp-
sport en av initiativtagarna 
till att skapa Norrländska 

Jujutsuligan, vars syfte är att 
hjälpa klubbar att arrangera 
lokala tävlingar. Ett tjugotal 
IKSU-kampsportare, barn, 
ungdomar och vuxna åkte 
under hösten till den första 
deltävlingen i Örnsköldsvik 
för att kämpa och ha kul. 
Stämningen var på topp. 
Det var härligt att se den nya 
generationen ta för sig på 
mattan.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis var 
2014 ett fantastiskt år då vi 
tog stora kliv mot att bli en 
verksamhet som erbjuder bra 
träning hela vägen från barn 
till vuxen.

Verksamhetsplan 2015
Vi vill utreda möjligheterna 
för att anställa/arvodera 
en person för att jobba med 
verksamheten.

Sektionsstyrelsen 
kommer se över ledarnas 
arbetssituation och ta in 
förbättringsförslag.

Vi ska arrangera sju 
träningsläger.
Vi ska slussa in juniorerna som 
hjälpinstruktörer för barnen.

IKSU brännboll
Sektionsordförande: Jukka Linna

IKSU brännboll grundades 2007 för att 
utveckla och vitalisera brännbollen i Umeå. 
I sektionsstyrelsen finns de mest drivna entu-
siasterna. Sektionen för en aktiv dialog med 
Brännboll i Umeå AB kring genomförandet av 
den årliga brännbollscupen i maj, med 300-400 
deltagande lag. Sektionen arrangerar själv tur-
neringar och deltar i turneringar på andra orter.

Organisation
Sektionen har under 2014 bestått av sek-
tionsstyrelsen. Cuperna som sektionen har 
arrangerat genomfördes i samarbete med Tho-
ren Business school.

Vad hände under 2014
Planen att arrangera student-SM gick i stöpet 
på grund av för få intresserade studentidrotts-
föreningar. En domaravdelning grundades med 
Joel Grundelius som ansvarig. Planen och ge-
nomförandet av skol-DM för högstadiet i Umeå 
kom igång.

Genomförandeplan för seriespel våren 
2015 togs fram. Arbetet med regelboken för 
Brännboll blev lyckad och arbetet fortskri-
der. Domare från IKSU brännboll var med och 

dömde sex cuper i Umeå, en i Bollnäs och en i 
Norrköping. Tre cuper arrangerades med totalt 
36 deltagande lag.
Tävlingar/sportsliga prestationer
IKSU brännboll deltog i Sveriges näst största 
cup – Bollnäs Brännbollsyra – där vi kom till 
kvartsfinal utslagna med en poängs marginal av 
ett annat Umeålag.

      
Ekonomi
Sektionen redovisade ett underskott med cirka 
9 000 kr verksamhetsåret 2014.

Styrelsen
Sektionsstyrelsen bestod av 10 personer: Juk-
ka Linna (ordförande), David Lundqvist (kassör), 
Jeannette Asplund, Joel Grundelius, Jonas To-
biasson, Magnus Eklund, Mikael Samuelsson, 
Per Tobiasson, Peter Holmström och Stefan 
Sjöström.

Verksamhetsplan 2015
Sektionen genomför seriespel under våren 
2015. Skol-DM för högstadiet kommer att 
genomföras. Regelöversyn tillsammans med 
Brännbollsyran AB kommer att genomföras.

IKSU fitness
Sektionsordförande: 
Marianne Westerlund / Tobias Fahlén

IKSU fitness bildades 2001 och har idag 
cirka 25 aktiva. Sektionens mål för året var att 
genomföra två egna tävlingar med positivt eko-
nomiskt resultat, ha en manlig och en kvinnlig 
representant från IKSU fitness i finalen av 
Fitness Five 2014, och öka antalet medlems-
främjande aktiviteter. 

Vad hände under 2014?
Sektionen har under 2014 anordnat två tävling-
ar. I maj en tävling i Fitness Five där 21 atleter 
kom till start. I oktober hölls årets upplaga av 
den återkommande tävlingen Athletic Umeå 
med 13 tävlande.

I november anordnade två av sektionens akti-
va en workshop i chins och dips. Detta event var 
öppet att boka för samtliga IKSU;s medlemmar 
och blev fullbokat direkt.

Vid eventet Umeå City Beach hade sektionen 
utrustning och aktiva på plats som marknads-
förde sektionen genom att anordna tävlingar i 
olika styrkemoment. Några av de som kom förbi 
deltog även senare vid vår tävling Athletic Umeå. 

På studentsportardagen anordnade sektio-
nen en tävling i dips i entrén på IKSU sport. 

Tävlingar/ sportsliga prestationer
I Fitness Five hade sektionen åtta aktiva som 
ställde upp i ett av Sverigekvalen som ägde rum 
i Umeå. Samtliga åtta kvalificerade sig för den 
nationella finalen i Göteborg. Bästa placeringar 
för sektionen blev ett silver i damklassen och en 
fjärdeplats bland herrarna. 

Två av sektionens medlemmar tävlade i 
Skellefteå i mars i tävlingen x3m som arrange-
rades av BMR. Båda medlemmarna tog hem en 
vinst var i dam- respektive herrklass. 

I Athletic fitness har de främsta prestationer-
na av sektionens aktiva inneburit en andraplats 
vid Oslo GP, en förstaplats i Body Classic och ett 
guld i SM.

Vid SM i dips hade sektionen en representant 
som slutade på en fjärdeplats.

Ekonomi
2014 omsatte sektionen cirka 16 000 kr.

Sektionsstyrelsen
I sektionsstyrelsen har det skett rätt stora för-
ändringar under året då personer valt att lämna 
sina uppdrag och nya personer har kommit in i 
deras ställe. Nuvarande uppsättning ser ut en-
ligt följande: Tobias Fahlén (ordförande), Viktor 
Lundquist (sekreterare och vice ordförande), 
Erik Ögren (kassör), Marianne Westerlund (le-
damot), Erik Lundegård (ledamot) och Amanda 
Almroth (ledamot).

Verksamhetsplan 2015 
Sektionens målsättningar inför 2015 är att 
genomföra två egna tävlingar, öka antalet 
medlemsfrämjande aktiviteter, utvärdera och 
kvalitetssäkra verksamheten, stärka kamrat-
skapet inom sektionen genom gemensamma 
aktiviteter varje månad, öka antalet kvinnliga 
aktiva och göra sektionen mer synlig och till-
gänglig för IKSU:s medlemmar.
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IKSU längdskidor
Sektionsordförande: Johan Kärner

Vi genomför konditionsträning med bra varia-
tion på både barmark och på skidor vintertid. 
2014 hade vi 81 sektionsaktiva.

Organisation
Ulf Häggblad axlade under året Adam 
Burströms roll som medlemsansvarig i sek-
tionsstyrelsen. Linnea Nyström har tillkommit 
som ledamot och tränare. Dessutom tillkom 
ett helt gäng med nya tränare under årets sista 
hälft – Anette Nyström, Erika Knutsson, Evelina 
Lundqvist och Erik Johansson – som gjort ett 
kanonbra jobb! 

Vad hände under 2014
Trots en dålig vinter så var våra tisdagsträningar 
välbesökta och uppskattade. 

Under årets första månader koncentrerades 
träningen till klassisk åkning för att fram emot 
vårvintern övergå mer till fristilsåkning. 

Utöver tisdagsträningarna anordnades under 
våren en Vasaloppskväll där de som planerat att 
åka Vasaloppet kunde komma och ställa frågor 
och fika tillsammans.

Nytt för 2014 var en kostföreläsning med 
Tove Thegerström som är utbildad dietist och 
personlig tränare i IKSU. Temat var kost för 
uthållighetsidrott.

En stark närvaro på den traditionsenliga 
säsongsupptakten med myrfotboll gav oss 
hopp om fortsatt intresse trots en dålig vinter. 
Höstens tisdagsträningar bjöd på allt från gamla 
klassiker som löpskolning och stavgång till nya 
inslag i form av exempelvis ett ”Assarpass” 
komponerat av Assar Rönnlund. 

Dessutom anordnades en intensiv tränings-
helg på hemmaplan i början av oktober, där det 
bjöds på allt ifrån stavgång till orientering, rull-
skidteknik och styrketräning under totalt fem 
träningstillfällen under en och samma helg. 

Under senhösten arrangerades två 
vallakurser och en klädbeställning för de sek-
tionsaktiva. Vallakurserna var även i år väldigt 
populära och uppskattade.

Trots att vi redan hunnit med mycket under 
året kändes det fortfarande som att vi hade det 
bästa kvar, skidlägret i Saxnäs. Bra mat och 
boende tillsammans med fina skidförhållanden 
gjorde att denna helg blev helt fantastisk. 

Ekonomi
2014 omsatte sektionen cirka 86 000 kr.

Sektionsstyrelsen
Sektionsstyrelsen bestod 2014 av Johan Kärner 
(ordförande), Per Nieminen (kassör), Ulf Hägg-
blad (medlemsansvarig) och Linnea Olofsson 
(sekreterare).

Sammanfattningsvis
Det var ett väldigt roligt år tillsammans med 
IKSU längdskidor. Våra tisdagsträningar var 
fortsatt populära och vår kunskap efterfrå-
gades av både enstaka personer som ville ha 
privatlektioner och företag som ville ha teknik-
kurser för sina anställda.

Verksamhetsplan 2015
Inför året 2015 kommer vi att fortsätta med 
våra tisdagsträningar. Vi hoppas kunna behålla 
samma intresse kring dessa och även öka an-
talet sektionsaktiva. Utöver det planeras även 
träningsläger under övergångsperioden höst/
vinter någonstans i fjällen där snötillgången är 
säkrare än i Umeå.

Under våren 2015 kan vi förhoppnings erbju-
da ett par intressanta föreläsningar för våra 
sektionsaktiva. 

Den stora utmaningen inför 2015 kom-
mer vara att ersätta flera nyckelposter i 
sektionsstyrelsen. 

IKSU löpning
Sektionsordförande: Amanda Fjällberg

IKSU löpning är en sektion för alla som tycker 
om att springa. Vi inriktar oss mot allt från glada 
motionärer som vill hålla sig i trim till de som vill 
tillhör Västerbottens elit. Vårt mål är att sprida 
löparglädje. IKSU löpning följer IKSU:s grund-
principer och regler. Sektionen går igenom en 
förnyelse.

Organisation
IKSU löpnings sektionsstyrelse år 2014 har varit 
Anthony Lubwama och Amanda Fjällberg. 2014 
hade IKSU löpning cirka 15 betalande sektions-
aktiva.  

Sektionsavgiften var 300 kr/medlem, av 
dessa var 50 kr medlemsavgift i föreningen 
IKSU. Antal sektionsaktiva minskade under 
2014 och styrelsen bestämde sig för att jobba 
med att värva nya aktiva.

 Deltagandet i det klassiska lördagspasset, 
som alltid hålls samma plats och tid, var ganska 
lågt under 2014. Ett försök att få igång detta 
var att ge ansvaret att leda passen till Mussie 
Kibkab Tesfamarian. Han ledde passen men 
vi insåg att vi måste lägga mer krut på att nå ut 
med information.

Vad hände under 2014?
Sektionsstyrelsen jobbade med en idé för hur 
IKSU löpning ska fortsätta. Facebooksidan an-
vändes mer efter att klotterplanket plockades 
bort.

IKSU löpning representerades av Anthony 
Lubwama på sektionsdagarna i Medlefors.

Tävlingar/sportsliga prestationer
IKSU löpning var medarrangör av loppet Nyda-
larundan 2014. 

Ekonomi 
IKSU löpning hade en låg budget med få intäkter 
och kostnader då vi inte arrangerade några lopp 
och inte betalade ut några startavgifter.

 Sammanfattning
Sektionen hade ett lugnt år där idéer togs fram 
för en förnyelse och år 2015 ser lovande ut då 
vi har fått nya sektionsaktiva under 2014 och vi 
fortsatt att rekrytera. 

 

Organisation
Anthony Lubwama och Amanda Fjällberg 
fortsätter 2015 i sektionsstyrelsen då det inte 
funnits andra intresserade. 

Verksamhetens administration sköttes i stort 
sett helt av Anthony Lubwama.

Verksamhetsplan 2015
IKSU löpning är medarrangör i loppet Nydalar-
undan 2015.

Preliminärt kan vi komma att arrangera ett 
lopp 16 maj på Campus Arena. Vi har rekryterat 
10 nya medlemmar och målet är att nå 40 sek-
tionsaktiva i under 2015.

Verksamheten kommer mestadels innefatta 
gemensamma träningar som fortsätter enligt 
de senaste årens upplägg när det är möjlig. Vi 
siktar på att ha ett eller två löpningspass någon 
veckodag och ett långpass på lördagar. Det är 
frivilligt för IKSU löpnings sektionsaktiva att 
lägga in ett extra pass när de vill.

Anthony har varit kassör i många år i IKSU löp-
ning och nu tar han rollen som kommunikatör för 
sektionen då det behövs. Ett mål för 2015 är att 
byta sektionsstyrelse.

IKSU kendo
Sektionsordförande: Erik Samuelsson

I IKSU kendo finns en stark tävlingstradition. Vi 
kan stoltsera med ett flertal medaljer från både 
nationella och internationella sammanhang. Vi 
har skickat representanter på samtliga SM, EM 
och VM sedan 2006. För den som är ny i sektio-
nen innebär det att de kommer att få träna med 
några av landets bästa tränare.

Sektionsstyrelsen och organisation
Sektionsledningen består av Erik Samuelsson 
(ordförande), Jonas Karlberg (ledamot), Daniel 
Sandström (ledamot), Mathias Johansson (le-
damot), Karin Wiik (ledamot), Jörgen Vikström 
(suppleant), Evelina Broman (suppleant) och 
Mattias Brännström (suppleant).

Vad hände under 2014?
Vi skickade fem instruktörer på en grundläg-
gande barn- och ungdomsledarutbildning som 
arrangerades av SISU idrottsutbildarna. Vi del-
tog även vid Sportscamp, en friluftsdag för alla 
elever i årskurs 6 i Umeå kommun. I samband 
med skolornas höstlov arrangerade vi sedan 
öppna prova-på-pass samtidigt som vi drog 
igång en ny träningsgrupp enbart för juniorer 
från 10 år.

Nya dangrader i sektionen var Jonas 
Karlberg, 1 dan, Carl Papworth, 3 dan, och Erik 
Samuelsson, 4 dan. Kyugraderingar arrangera-
des som planerat under vår- och höstterminen.

Tävlingar/sportsliga prestationer

Norrländska mästerskapen:
• Individuellt guld, Jonas Karlberg
• Lagsilver
• Sugo & Etsuko Cup:
• Individuellt brons, Maja Vågberg
• Brons i mixlag
• Stockholm Kendo Open:
• Individuellt silver, Maja Vågberg

SM:
• Silver i damklassen, Maja Vågberg
• Brons i damklassen, Evelina Broman
• Brons i herrklassen, Erik Samuelsson
• Fighting spirit, Evelina Broman

IKSU representerades även på EM genom 
Maja Vågberg. Maja blev där förärad ett mycket 
prestigefullt fightingspiritpris i damernas lag-
klass efter en stor bragdinsats.

Ekonomi
Sektionen ansökte om och blev beviljade 
projektbidrag ur IKSU:s utvecklingsfond för 
den grundläggande barn- och ungdomsled-
arutbildningen och ytterligare en utbildning 
i åldersanpassad fysisk träning för barn och 
ungdom hos SISU, och för Kendosektionens 
nationella domarseminarium. I övrigt följde 
verksamheten budget och planering i stort.

Övrigt
Sektionen startade under sommaren en ny in-
struktörsgrupp som fick i uppdrag att utveckla 
sektionens träningsmetod. Gruppen arbetade 
under hösten 2014 med förberedelserna inför 
en ny träningsgrupp för kendo på motionsnivå, 
med planerad start i början av 2015.

Verksamhetsplan 2015
Sektionen förändrar verksamheten med två nya 
träningsgrupper, för juniorer och motionärer. Vi 
strävar efter att fortsatt vara representerade 
på samtliga nationella tävlingar och tränings-
läger, och uppmuntrar till internationellt 
tävlingsdeltagande och utbyte.

IKSU klättring
Sektionsordförande: Linus Malm

IKSU klättring ansvarar för klätteraktiviteter 
och underhåll av klätterväggen och dess leder 
på IKSU sport. Under 2014 låg vårt fokus på att 
utöka vårt utbud av aktiviteter för nybörjare i 
form av breddtävlingar och sociala samman-
komster.

Organisation
IKSU klättring har två viktiga arbetsgrupper: 
väggruppen som ansvarar för underhåll och 
instruktörsgruppen som ansvarar för kurs-
verksamheten.

Vad hände under 2014?
Introduktionskurser i klättring genomfördes 
av instruktörsgruppen, vilka gav kurser för 244 
IKSU-medlemmar. Nya former av kurser och 
prova-på-klättring infördes. 

Fredagsklättring infördes under våren, med 
mål att träffas och klättra tillsammans. 

Sektionen anordnade två klätterresor till 
Sundsvall i samarbete med Umeå Klätter och 
Högfjällsklubb.

Två träningsgrupper för ungdomar bildades 
under våren, med 11 ungdomar som tränade 
under våren och 13 under hösten.

Väggruppen underhöll kontinuerligt klät-
terväggen och dess leder. En inspektion 
genomfördes av klätterväggens konstruktion 
och säkerhet.

Tävlingar/sportsliga presentationer
Sektionen annordnade under 2014 sju tävlingar. 
Sex av dessa var mindre, med olika format och 
teman och lockade mellan 20 och 40 deltagare 
per tävling. En större bouldertävling – Novem-
berdraget – genomfördes med 130 deltagare. 
IKSU klättring tog första, andra och tredje plats 
i juniorklassen för pojkar, och femte plats i se-
niorklasserna för damer och herrar. I den andra 
deltävlingen i Norrlandscupen tog IKSU klätt-
ring en andraplats i seniorklassen för herrar.

Ekonomi
Under 2014 omsatte sektionen cirka 214 000 kr.

Sektionsstyrelsen
Vid IKSU klättrings årsmöte valdes Linus Malm 
(ordförande), Emma Andersson (sektreterare), 
Anton Mikko (kassör), Simon Rantapää (access-
ansvarig), Andreas Gulde (kursansvarig), Henrik 
Norin (marknadsföringsansvarig), Landry Lar-
rive (väggruppsansvarig) och ytterligare nio 
ledamöter.

Övrigt
Processen med att ansluta IKSU klättring till 
Svenska klätterförbundet inleddes under slu-
tet av 2014.

Sammanfattning
Vårt mål för verksamhetsåret 2014 var att 
bredda vår verksamhet, med fler aktivite-
ter för nybörjare och på så sätt få dem att 
fortsätta med klättring efter att de gått sin in-
troduktionskurs.

Verksamhetsplan 2015
Introduktionskurser ska genomföras enligt tidi-
gare års planering.

Prova-på-klättring fortsätter under vårter-
minen 2015 och om möjligt under höstterminen. 
Alla instruktörer i sektionen ska erbjudas att 
gå lämpliga instruktörskurser. Utbildning av 
ledbyggare är en möjlighet som ska undersökas.

Kurser och seminarier inom träningslära och 
planering ska erbjudas. Sektionen ska erbjuda 
klättringsresor i Norrland för IKSU-medlemmar. 
Sektionen avser också att genomföra träning, 
tävlingar samt fortsätta med träningsgrupper 
för ungdomar. Nuvarande klättervägg och dess 
leder kommer att underhållas av sektionens 
väggrupp.
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IKSU volleyboll
Sektionsordförande: Caroline Åström / Karin Loite

IKSU volleyboll hade 2014 cirka 35 sektions-
aktiva, varav cirka 30 var licensierade spelare 
och fyra ingick i tränarlaget. Under 2014 tävlade 
våra yngsta sektionsaktiva i Volley 2000, ett 
slags förenklad version av volleyboll där en 
studs är tillåten, och våra äldsta i division 2. 
Pojklaget tappade flera spelare vilket innebar 
att de inte var fulltaliga. Något seniorlag fanns 
heller inte. 

Vad hände under 2014
Under 2014 arbetade vi med att möta upp an-
dra föreningar i Umeå och sökta möjligheter 
för samarbete och förbättrad kontakt. Tanken 
var att en övergång för unga spelare mellan 
föreningar ger dem de bästa utvecklingsmöj-
ligheterna inom volleyboll. Alla i sektionen fick 
chansen att gå en domar- och tränarutbildning. 
Vi erbjöd IKSU:s medlemmar chansen att pröva 
på volleyboll under fyra lyckade drop-in-tillfäl-
len och arrangerade två cuper – Paltcupen och 
Luciacupen – där sammanlagt 63 lag deltog.

Flera av våra spelare åkte på talangläger och 
representerade norra Sverige i distriktslaget. 
Det blev lyckade SM-kval, ett antal fina medal-
jer och även en landslagsrepresentation.

Tävlingar/sportsliga prestationer
Fyra unga spelare från IKSU kvalade in till Di-
striktslaget i Katrineholm. Flickorna från det 
nordsvenska laget tog en silvermedalj, pojkarna 
landade på en stark femteplats.
• I SM i volleyboll tog IKSU två silver och 

ett guld (U15), en sjätteplats (U17) och en 
åttondeplats (U19).

• I Volley2000 blev det en cupvinst i 
Sverigeserien i januari. I division 2 slutade 
damlaget på fjärde plats.

• På Gamen Games blev det en sjätteplats, en 
fjärdeplats, två brons och två silver av sju 
laguppställningar vi åkte dit med.

• På våra egna cuper - Paltcupen & Luciacupen 
– tog IKSU ett brons, ett silver och två guld.

Ekonomi
För att få ekonomin att gå ihop sålde sektionen 
bland annat rabatthäften och träningskläder, 
och arbetade internt med olika uppdrag. En bra 
intäktskälla för oss var även våra två cuper.

Sektionsstyrelsen
Sektionsstyrelsen bestod av  Karin Loite (ordfö-
rande) och Lennart Jonsson (kassör).

Verksamhetsplan 2015
Från och med hösten 2015 har sektionen inte 
längre Volley 2000 i träningsschemat. Siktet för 
våren är satt på de kommande SM-tävlingarna 
för U15, U19 och U21, och att kunna försäkra en 
plats i division 1 från hösten. Vi vill fortsätta 
erbjuda möjligheten för ungdomar att vara 
med på längre resor söderut i landet och möta 
tuffare motstånd i rätt åldersgrupp. För många 
av våra spelare är våren en höjdpunkt just tack 
vare av dessa. Målet är att kunna fortsätta er-
bjuda volleyboll på hög nivå och arbeta mot att 
få igång en fungerande seniorverksamhet inom 
de kommande åren.

IKSU squash
Sektionssordförande: Jan Diehl

IKSU squash bedriver verksamhet för alla 
som är intresserade av att träna och spela squ-
ash, både på motions- och tävlingsnivå. 

Organisation/sektionsstyrelse
Den verksamma sektionsstyrelsen under året 
bestod av Jan Diehl (sektionsordförande), Nic-
las Eriksson (sektionskassör), Owe Jonsson 
(lagledare och tävlingsansvarig), Oscar Björnfot 
(ansvarig för stegen) och Mikael Rehn (tränings-
ansvarig). Sektionen hade under 2014 cirka 45 
sektionsaktiva.

Vad hände under 2014?
Stegen är sektionens ständigt pågående 

motions- och tävlingsturnering. Under 2014 var 
kring 40 spelare aktiva i stegenspelet. Stegen 
spelades i en vår- och en höstomgång. De tolv 
spelare som kvalificerat sig till de tre högsta 
poolerna i stegen togs automatiskt ut till lag-
träningarna. Målsättningen med stegen är att 
fånga upp nya duktiga och

intresserade spelare och är sektionens bästa 
rekryteringsbas för nya aktiva till IKSU squash.

Alla söndagar under våren och hösten bedrev 
IKSU squash motionsträning för alla intressera-
de. 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 2014 började vi med mer genomtänk-
ta övningar på lagträningarna vilket gett bra 
resultat.
Tävlingar/Sportsliga prestationer
Under hösten och våren ordnades två mo-
tionstävlingar där syftet var att få så många 
deltagare som möjligt. Satsningen blev lyckad 
och 20-talet spelare tävlade båda gångerna.  

Squashsektionen var med och hjälpte till vid 
squash-SM under SM-veckan i Umeå vilket var 
mycket uppskattat av Svenska squashförbun-
det. Tävlingen genomfördes dels i hallarna på 
IKSU sport men även vid en uppmonterad glas-
bana på Nolia.

Flertalet spelare från IKSU squash deltog 
även i själva turneringen. 

Daniel Eriksson var den ende som deltog i her-
rar elit men fick se sig besegrad i grundspelet.

Under 2014 spelade IKSU seriespel i division 3 
och slutade på en andraplats.
Ekonomi
Sektionen omsatte under 2014 cirka 43 000 kr.
Verksamhetsplan 2015
Sektionen har som ambition att delta i det na-
tionella seriesystemet under 2015.

IKSU simning
Sektionsordförande: Örjan Olsson

IKSU simning bildades i mars 2005. Sektionen består till störs-
ta delen av studenter vid Umeå universitet. 2014 var vi 50 aktiva i 
sektionen, en ökning med tio jämfört med 2013.
Organisation
Sektionsstyrelsen bestod 2014 av Örjan Olsson (ordförande), 
Jan Lundberg (kassör), Hanna Landström (sekreterare), Andreas 
Jönsson (ledamot/dataansvarig), Jenny Johansson (ledamot/
simmarrepresentant) och Elisabet Bergh (suppleant/antido-
pingansvarig).
Vad hände under 2014
Nio tränare var aktiva under året varav fem genomgick tränarut-
bildningen gul, blå och plattformen. Under året genomförde vi 
en teknikkurs för motionärer och Elevens val i simning för Bränt-
bergsskolan. Sektionens barn- och ungdomsverksamhet 
utökades under året. Sektionen bedrev träning i grupptränings-
form för mestadels tävlingssimmare och genomförde även 
integrerade träningar tillsammans med våra duktiga handikapp-
simmare. 

Under året har vi också kört simträning för barn efter utgången 
simskola. Vi höll även två kurser för motionärer i simteknik. 
Tävlingar/sportsliga prestationer
Verksamhetsåret 2014-2015 började med en förberedande 
tävling för att göra kvaltider till terminens stora tävlingar norr-
ländska mästerskapen och Masters SM.

Sju simmare deltog i Masters SM och vi lyckades placera oss 
som nummer 15 av 56 deltagande klubbar. Vi tog två guld (Matilda 
Isaksson och Martin Brattmyr), två silver (Matilda Isaksson 
tog båda) och fem bronsmedaljer (Matilda Isaksson, Hedvig 
Laestander, Lars Mattsson och två för Martin Brattmyr). I två 
lagkapper placerade vi oss som fyra vilket blev våra bästa place-
ringar i lag. 

I norrländska mästerskapen ställde vi upp med elva simmare. 
Det resulterade i sju finaler men inga medaljer.

Utöver dessa två stora måltävlingar deltog sektionen även i 
Sundsvalls Sim, Scandic Syd Cup, Umestänket och utomhustäv-
lingen i Sollefteå. Under sommaren och hösten deltog vi också i 
Tyrsprint i Skellefteå, Ume-racet, Öviks-racet, Vansbrosimmet, 
Umeälvssimmet och Vidöstersimmet. IKSU gjorde bra ifrån sig i 
alla tävlingarna.
Övrigt
Umestänket blev en historisk tävling för IKSU simning. Nästan 
exakt tio år efter att sektionen bildades tävlade våra egna pro-
dukter – juniorerna – för första gången i en riktig tävling. Dessa 
var simmare som gått simskola genom IKSU och sedan gått vidare 
till träningsgrupp i simsektionens regi. Det var fyra små simmare 
som tog sina första tävlingsarmtag. 

Höstsäsongen startade vi med ett träningsläger för IKSU och 
Sandvik, ett läger som vi samlat pengar till under en längre tid. Vi 
åkte med 13 simmare till Torremolinos i Spanien. 
Ekonomi:
Sektionen omsatte 2014 188 000 kr.
Verksamhetsplan 2015
För de äldre simmarna är måltävlingarna norrländska mästerska-
pen och Masters SM.

I övrigt hoppas vi kunna delta på minst lika många tävlingar som 
2014.

Vi hoppas även kunna åka på ett träningsläger i slutet av som-
maren med de större simmarna.

För de yngre simmarna planerar vi för att hålla ett helgläger 
under vårterminen. 

Vi hoppas kunna fortsätta att erbjuda motionärer teknikkurser 
under 2015 och hålla i Elevens val under hela året.

IKSU multisport
Sektionsordförande: Andreas Strand

Vi bedriver träningar och arrangerar tävlingar i multisport, en uthållighetsidrott 
som innehåller kajakpaddling, cykling och löpning med mera.
Organisation
Vi har endast ett par sektionsstyrelsemöten per år, men har fler mejlmöten för att 
styra upp verksamheten. Vi är organiserade med tre styrelsemedlemmar. Sektio-
nen har cirka 30 aktiva.
 Vad hände under 2014
Vi hade ett sämre år 2014 med lite engagemang och få arrangemang. Inga organise-
rade träningstillfällen, men flera spontana träningar via en mejlgrupp. Sektionen 
arrangerade en tävling, Norrlandsknäcket i oktober. Sektionsaktiva tävlade dock 
runtom i världen och i Sverige.
Ekonomi
2014 omsatte vi cirka 16 000 kr.
Övrigt
Sektionen har ett brett spektra av sektionsaktiva från absolut världselit till glada 
motionärer. Våra sektionsaktiva tävlar både i multisport och i de olika grenarna 
inom multisport.
 Sammanfattning 
IKSU multisport har haft ett sämre år vad gäller träningsengagemanget men med 
bra prestationer på tävlingar. Vår tävling Norrlandsknäcket var väldigt lyckad. Vi 
höll till vid Stöcksjön och hade många deltagande lag, både motionärer och elit.
 Verksamhetsplan 2015
Multisport är på väg att bli riktigt stort i Sverige inom de närmaste 5 åren, då gäller 
det att vara med. Det märkte vi med vår tävling Norrlandsknäcket 2014 att intres-
set är stort för multisporten. 

Vårt mål för 2015 är att ytterligare öka antalet sektionsaktiva, arrangera två bra 
tävlingar och fortsätta prestera bra på tävlingar – både nationellt och internatio-
nellt. Främst ska vi försöka få sektionen på uppsvingar och ordna träningstillfällen 
för alla som vill prova på multisport. Detta ska uppnås genom att försöka hitta till-
baka till det engagemang som fanns i början, med nya inspirerande eldsjälar som 
blåser nytt liv i sektionen. Det är lika viktigt att väcka liv i gamla eldsjälar som att få 
in nya röster. Under våren 2015 har vi tänkt ha 4–5 mer uppstyrda träningar/clinics.

Vi vill erbjuda sektionsaktiva en startplats i Sveriges största fyrmannatävling, 
Stockholm Extreme i augusti 2015. Tävlingen har SM-status.
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IKSU 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: 
IKSU sport, IKSU spa och IKSU plus.

Antal anställda
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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.

En ideell
förening

1 Agneta Andersson: 45
Ledamot/vice ordförande
Arbetar med: Strategic brand relations manager 
Norrmejerier.
Eventuellt annat uppdrag i föreningen: Ledamot 
Stiftelsen Universitetshallen, suppleant Stiftelsen 
IKSU Idrottsvetenskapliga pris.
Tränar helst: Längdskidor, löpning, gym, 
gruppträning och hundpromenader.

2 Anders Rebbling: 35
Ledamot
Arbetar med: Doktorand i termisk processkemi, 
suppleant i stiftelsen Universitetshallens styrelse.
Tränar helst: Spelar mest squash nu för tiden men 
försöker klämma in lite gruppträning också.

3 Anna Hellgren: 45
Ledamot
Arbetar med: Projektledare på SVT
Tidigare erfarenhet från föreningsliv/uppdrag: Flera 
ideella föreningar, aktiv i Ghana Unions mångåriga 
biståndsarbete, samfällighetsstyrelse.
Tränar helst: Total Training, långfärdsskridskor och 
längdåkning.

4 Johan Lindholm: 37 
Suppleant
Arbetar med: Docent vid Juridiska institutionen vid 
Umeå universitet.
Tränar helst: Gym.

5 Johanna Cory: 40
Suppleant
Arbetar med: På Norrmejerier som informatör och 
sponsringsansvarig.
Tränar helst: Älskar gruppträning i alla dess former 
och tränar flera pass i veckan på IKSU, gillar även 
löpning och längdskidåkning.

6 Jonas Nordin: 32
Suppleant
Arbetar med: Regionchef Ung Företagsamhet 
Västerbotten.
Tidigare erfarenhet från föreningsliv/uppdrag: 
Styrelseordförande Umeå Creative.
Tränar helst: Längdskidåkning.

7 Jörgen Vikström: 52
Ledamot
Arbetar med idag: Administrativ chef på domstol.
Eventuellt annat uppdrag i föreningen: Suppleant 
i IKSU kendo:s sektionsstyrelse.
Fokus i styrelsen: Utveckla sektionsverksamheten 
som del i IKSU. Har tidigare varit aktiv inom fotboll, 
volleyboll (även som domare) och karate. 
Tränar helst: spinning, squash och kendo. På 
sommaren också Cricket.

8 Magnus Ferry: 42
Ledamot
Arbetar med: Universitets lektor 
Idrottspedagogik, sammankallande juryn 
IKSU Idrottsvetenskaplig pris.
Tidigare erfarenhet från föreningsliv/uppdrag: Varit 
sektionsordförande och kassör IKSU Alpin. Var med 
och startade sektionen IKSU fitness. Är ordförande 
för UHSK Freeskiing och domaransvarig för svensk 
Freestyle och Freeskiing.
Tränar helst: Utförsåkning, styrketräning.

9 Malin Rönnblom: 47
Ledamot
Arbetar med: Forskare vid Umeå universitet
Tidigare erfarenhet från föreningsliv/uppdrag: 
Ordförande Sveriges genusforskarförbund
Tränar helst: Squash, CXWORK och stavgång.

10 Maria Wallin Wållberg: 47
Ordförande Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga 
pris / Suppleant Stiftelsen Universitetshallen
Arbetar med: VD på Likvor AB, ett medicintekniskt 
företag avknoppat från Norrlands 
universitetssjukhus.
Tränar helst: Skidor, gym, gruppträning och löpning. 
Spelar gärna golf på sommaren.
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Idrottsföreningen IKSU

IKSU består av ca: 22 000
individuella medlemmar

IKSU:s styrelse
utses av medlemmarna  

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*
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Twitter  följare

+ 24%
2013-457 / 2014-567

LinkedIn  följare

+ 375%
2013-44 / 2014-165

Facebook  gillare

+ 17,7%
2013-7279 / 2014-8572

Frågor & Förslag -  antal  kommentarer

-31%
2013-289 / 2014-199

Frågor & Förslag  - antal  inlägg

-37%
2013-580  / 2014-361

You Tube - antal  visningar

- 1,5%
2013-29079 / 2014-28639

Antal besök på iksu.se

- 19,6%
2013 -1 164 521 / 2014-935 685

My Newsdesk - antal lästa artiklar

+ 370%
2013-1934  / 2014-7174

Varumärke och 
kommunikation
Under 2014 genomfördes ett omfattande 
varumärkesarbete med en extern konsult 
och en ny varumärkesplattform såg dagens 
ljus. Detta innebar att IKSU:s vision, mission 
och värdeord ersattes med en ny vision 
med tre kärnvärden. Varumärkesarbetet 
ledde fram till att IKSU beslutade att ha ett 
huvudvarumärke oavsett verksamhet. 
IKSU som en helhet har därmed fått en 
klar inriktning som underlättar framtida 
vägval i verksamhetens olika delar. 

Under 2014 anställdes en grafisk formgivare på 100 % på marknads- 
och kommunikationsavdelningen för att säkra kvaliteten på 
trycksaker och marknadsföringsmaterial och för att möjliggöra 
att IKSU:s grafiska profil, språkreda och skrivregler efterlevs i 
organisationen. Detta har bland annat inneburit att sektionernas 
kommunikation blivit en tydligare och mer självklar del av IKSU:s 
totala kommunikation vilket varit ett av Styrelsens uppdrag.

En större kartläggning av behoven av fast skyltning i anläggning-
arna genomfördes under hösten och ligger till grund för ett mer 
genomarbetat skyltprogram som planerar att sjösättas 2015–2016.

2014 lanserades nya bokningsappar för Android och iOS och arbetet 
med en ny responsiv webbplats fortsatte. 

Kommunikationen på den befintliga webbplatsen har inte 
prioriterats under året på grund av arbetet med en ny webbplats. 
Förberedelserna för den nya webbplatsen har däremot inneburit 
att en stor del av IKSU:s utbud har fotograferats och filmats 
under året. IKSU har investerat i en ny bildbank som har fyllts med 
hundratals nya verksamhetsbilder som på ett vardagsnära sätt 
visar upp IKSU:s anläggningar och utbud. Även IKSU:s personal 
och instruktörer har fotograferats i vår fotostudio inför den nya 
webbplatsen. Vi står väl rustade för att bättre kunna visa upp 
bredden och engagemanget som genomsyrar verksamheten när 
den nya webbplatsen är klar.

Ett större omtag kring IKSU:s intranät inleddes under året och 
parallellt startade de första interna bloggarna på intranätet med 
möjlighet att kommentera inläggen. Sektionssidorna byggdes om 
och Personalhandboken fick en helt utseende och ny funktionalitet

Under året har intresset för IKSU:s sociala kanaler ökat och vi ser 
att allt fler delar med sig av sina egna upplevelser av verksamheten. 
Fler inlägg, fler filmer och fler delningar, fler pressmeddelanden 
och mer engagemang.

Instagram följare 

+ 752%
2013-90 / 2014-677
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Idrottsklubben Studenterna i Umeå, IKSU, är en ideell förening. Antalet medlemmar uppgår till 
21 472 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, friskvår, rehabilitering och 
rekreation. Även konferansverksamhet och produktförsäljning ligger inom ramen för bolagets 
verksamhet.
 
Verksamhet bedrivs vid de tre anläggningarna IKSU sport, IKSU spa och IKSU plus. 
För övrig beskrivning av verksamheten i IKSU hänvisas till separat upprättad verksamhetsberättelse

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst 17 140 012

Årets vinst 20 569

17 160 581

 

Disponeras så att

i ny räkning överföres 17 160 581

Org.nr 894000-4792

Årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31

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.

Idrottsklubben 
Studenterna i Umeå

Flerårsöversikt (tkr)
Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 105 625 104 387 91 486 84 411 77 839

Resultat efter finansiella poster 1 920 2 312 1 878 1 962 2 379

Balansomslutning 56 933 55 963 53 572 46 321 45 418

Soliditet (%) 36 34 31 32 28

Antal anställda 89 83 78 68 65

      

Moderföreningen 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 75 429 76 901 69 806 76 978 71 130

Resultat efter finansiella poster 21 953 1 696 2 130 2 241

Balansomslutning 46 473 44 743 42 045 42 763 40 455

Soliditet (%) 37 38 38 34 31

Antal anställda 57 47 47 56 54

Koncernens
Resultaträkning Not 1 2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-01

-2013-12-31

Nettoomsättning 3 105 625 104 387

Övriga rörelseintäkter  3 252 3 936

  108 877 108 323

  
 

Rörelsens kostnader  
  

Föreningskostnader  -1 608 -2 292

Handelsvaror  -3 064 -3 326

Övriga externa kostnader 2 -61 118 -63 127

Personalkostnader 4 -40 014 -36 473

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -1 465 -1 317

Övriga rörelsekostnader  -17 0

  -107 286 -106 536

Rörelseresultat  
1 591 1 787

  
  

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter  344 526

Räntekostnader och liknande resultatposter  -15 -2

  330 524

Resultat efter finansiella poster  1 920 2 311

    

Resultat före skatt  1 920 2 311

    

Skatt på årets resultat 5 0 0

Årets resultat  1 920 2 311

Koncernens
Balansräkning Not 1 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter, licenser 6 273 364

Förskott avseende immateriella 
anläggningstillgångar 7 2 889 0

  3 162 364

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 8 3 996 4 547

  3 996 4 547

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga fordringar  5 005 6 005

  5 005 6 005

Summa anläggningstillgångar  12 163 10 916

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m m    

Färdiga varor och handelsvaror  1 072 1 234

  1 072 1 234

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  5 761 3 418

Aktuella skattefordringar  0 20

Övriga fordringar  2 276 1 063

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 11 738 12 543

  19 775 17 044

    

Kassa och bank  23 923 26 768

Summa omsättningstillgångar  44 770 45 046

    

Summa tillgångar  56 933 55 962

Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital 12   

Fria reserver  18 756 16 444

Årets resultat  1 920 2 312

Summa eget kapital  20 676 18 756

    

Avsättningar    

Övriga avsättningar  2 621 4 645

  2 621 4 645

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  5 085 4 513

Aktuella skatteskulder  13 0

Övriga skulder 13 3 980 4 349

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 24 558 23 700

  33 636 32 562

    

Summa eget kapital och skulder  56 933 55 962

 

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 15 1 050 1 050

Ansvarsförbindelser  Inga Inga



Koncernens
Kassaflödesanalys Not 1 2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-01

-2013-12-31

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  1 920 2 312

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet m.m  1 482 1 317

Förändring avsättningar  -2 024 3 700

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  1 378 7 329

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Förändring av varulager  162 222

Förändring av kortfristiga fordringar  -2 731 4 449

Förändring av kortfristiga skulder  1 074 -3 621

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -117 8 379

Investeringsverksamheten    

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar  -2 639 0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1 090 -671

Förändring av finansiella anläggningstillgångar  1 000 1 333

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 729 662

    

Årets kassaflöde  -2 846 9 041

    

Likvida medel vid årets början    

Likvida medel vid årets början  26 769 17 728 

Likvida medel vid årets slut  23 923 26  769

Moderföreningens
Resultaträlning Not 1 2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-01

-2013-12-31

Nettoomsättning 3 75 428 76 901

Övriga rörelseintäkter  3 320 3 226

  78 748 80 127

    

Rörelsens kostnader    

Föreningskostnader  -1 607 -2 292

Övriga externa kostnader 2 -51 138 -56 482

Personalkostnader 4 -26 234 -20 805

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

 -65 -86

Övriga rörelsekostnader  -17 0

  -79 061 -79 665

Rörelseresultat 16 -313 462

    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter

 342 492

Räntekostnader och liknande resultatposter  -8 -1

  334 491

Resultat efter finansiella poster  21 953

Resultat före skatt  21 953

Årets resultat  21 953 

Moderföreningens
Balansräkning Not 1 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar    

    

Anläggningstillgångar    

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 8 119 201

  119 201

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 9, 10 250 250

Andra långfristiga fordringar  5 005 6 005

  5 255 6 255

Summa anläggningstillgångar  5 374 6 456

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m m    

Färdiga varor och handelsvaror  119 132

  119 132

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  5 752 3 366

Fordringar hos koncernföretag  1 843 44

Aktuella skattefordringar  0 5

Övriga fordringar  1 392 1 013

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 9 642 9 217

  18 629 13 645

    

Kassa och bank  22 351 24 515

Summa omsättningstillgångar  41 099 38 292

    

Summa tillgångar  46 473 44 748

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 12   

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst eller förlust  17 140 16 187

Årets resultat  21 953

  17 161 17 140

Summa eget kapital  17 161 17 140

    

Avsättningar    

Utvecklingsfond  2 621 4 645

Summa avsättningar  2 621 4 645

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  1 314 2 106

Aktuella skatteskulder  19 0

Övriga skulder  520 606

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 24 838 20 251

Summa kortfristiga skulder  26 691 22 963

    

Summa eget kapital och skulder  46 473 44 748

    

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 15 1 050 1 050

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Moderföreningens 
Kassaflödesanalys Not 1 2014-01-01

-2014-12-31
 2013-01-01
-2013-12-31

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster 21 953

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 82 86

Förändring avsättningar -2 024 3 700

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -1 921 4 739

   

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet   

Förändring av varulager 13 60

Förändring av kortfristiga fordringar -4 984 4 890

Förändring av kortfristiga skulder 3 728 -1 955

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 164 7 734

   

Investeringsverksamheten

Investeringar materiella anläggningstillgångar 0 - 80

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 333

Kassaflöde från investeringsverksamhet 1 000 1 253

Årets kassaflöde -2 164 8 987

   

Likvida medel vid årets början   

Likvida medel vid årets början 24 515 15 528

Likvida medel vid årets slut 22 351 24 515
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisning-
slagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. 
 
Årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas för första gången i enlighet med 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. 
 
Uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om. 
 
Övergången till BFNAR 2012:1 har inte inneburit någon förändring i koncernens eller 
föreningens egna kapital.
 
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde 
om annat ej anges.
 
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.
 
Koncernredovisning
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden.
Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transak-
tion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar 
dess skulder.
 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom 
orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvi-
da inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

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:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter, licenser 10%

Bedömd nyttjandeperiod för den immateriella anläggningstillgången är 10 år,
Materiella anläggningstillgångar

inventarier, verktyg och installationer 13-33 %

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasin-
gavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
 
Skatt
Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt 
är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt 
beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar, skulder och avsättningar.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och 
kostnader.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Koncernen

2014 2013

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Idrottsintäkter 50 441 54 290

Försäljning, sponsring reklam etc 2 690 2 711

Medlemsavgifter 1 840 1 033

Bidrag kommun 274 270

Stat 818 294

Övriga bidrag 570 622

Nettoomsättning i dotterbolag 48 992 45 167

 105 625 104 387

Moderföreningen

 2014 2013

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Idrottsintäkter 69 236 71 316

Försäljning, sponsring reklam etc 2 690 3 366

Medlemsavgifter 1 840 1 033

Bidrag Kommun 274 270

Stat 818 294

Övrigt 570 622

 75 429 76 901

Not 2 Leasingavtal

Moderföreningen
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal (inkl lokalhyror), uppgår till 32 035 tkr.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning 
enligt följande:

Not 3 Nettoomsättningens fördelning

 2014 2013

Inom ett år 31 840 31 840

 31 840 31 840

Koncernen

 2014 2013

Medelantalet anställda   

Kvinnor 66 62

Män 23 21

 89 83

  

Löner och andra ersättningar   

Löner och andra ersättningar 28 537 25 547

 28 537 25 547

Sociala kostnader   

Pensionskostnader 1 854 1 542

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 8 026 7 581

 9 880 9 123

   

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 38 417 34 670

   

Övriga personalkostnader   

Övriga personalkostnader 1 596 1 804

 1 596 1 804

Könsfördelning bland ledande befattningshavare   

Andel kvinnor i styrelsen 57 % 43 %

Andel män i styrelsen 43 % 57 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 60 % 60 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 40 % 40 %

 

Moderföreningen

2014 2013

Medelantalet anställda   

Kvinnor 42 35

Män 15 12

 57 47

Löner och andra ersättningar   

Löner och andra ersättningar 18 694 14 505

 18 694 14 505

 15 886 15 026

   

Sociala kostnader   

Pensionskostnader 1 143 863

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 5 155 4 056

 6 298 4 919

   

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 24 992 19 424

  

Övriga personalkostnader   

Övriga personalkostnader 1 240 1 381

 1 240 1 381

Not 4 Anställda och personalkostnader

Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt

Not 6 Balanserade utgifter, licenser

Not 7 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 909 909

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 909 909

   

Ingående avskrivningar -545 -454

Årets avskrivningar -91 -91

Utgående ackumulerade avskrivningar -636 -545

Utgående redovisat värde 273 364

Koncernen

2014-12-31 2013-12-31

Årets inköp 2 639 0

Omklassificering 250 0

 2 889 0

Koncernen

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 11 049 10 378

Inköp 1 090 671

Försäljningar/utrangeringar -36 0

Omklassificeringar -250 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 853 11 049

   

Ingående avskrivningar -6 502 -5 276

Försäljningar/utrangeringar 19 0

Årets avskrivningar -1 374 -1 226

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 857 -6 502

Utgående redovisat värde 3 996 4 547

Moderföreningen

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 832 752

Inköp 0 80

Försäljningar/utrangeringar -36 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 796 832

   

Ingående avskrivningar -631 -545

Försäljningar/utrangeringar 19 0

Årets avskrivningar -65 -86

Utgående ackumulerade avskrivningar -677 -631

Utgående redovisat värde 119 201

Koncernen

Ingående ej utnyttjade underskottsavdrag uppgår till 43 507 tkr.

34 35
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Not 9 Andelar i koncernföretag

Not 10 Specifikation andelar i koncernföretag

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Moderföreningen

2014-12-31 2013-12-31

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

Koncernen

2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyror 8 858 9 858

Övriga förutbetalda kostnader 1 845 1 098

Upplupna intäkter 1 035 1 587

 11 738 12 543

   

Moderföreningen

 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyror 7 934 7 976

Övriga förutbetalda kostnader 983 784

Upplupna intäkter 725 458

 9 642 9 217

Moderföreningen

Namn Kapital andel Antal andelar Bokfört värde  

IKSU Hälsa AB 100% 1 000 250  

   250  

     

 Namn Org.nr Säte Eget kapital Resultat

IKSU Hälsa AB 556597-9688 Umeå 3 766 1 900

Not 12 Förändring av eget kapital Not 13 Övriga skulder

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncern

2014-12-31 2013-12-31

Löneskuld 246 196

Semesterlöneskuld 3 624 3 212

Sociala avgifter 1 913 1 787

Förutbetalda intäkter 16 002 15 105

Övriga poster 2 773 3 400

 24 558 23 700

Koncernen

2014-12-31 2013-12-31

Övriga skulder   

Presentkort 3 255 3 275

Övriga skulder 725 1 073

 3 980 4 349

Koncernen

 Balanserade vinstmedel 
inkl årets resultat

Belopp vid årets ingång 18 756

Årets resultat 1 920

Belopp vid årets utgång 20 676

Moderföreningen

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång 16 187 953

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 953 -953

Årets resultat  21

Belopp vid årets utgång 17 140 21

Moderföreningen

 2014-12-31 2013-12-31

Löneskuld 212 161

Semesterlöneskuld 2 188 1 609

Sociala avgifter 1 237 1 004

Förutbetalda intäkter 10 004 10 116

Övriga poster 11 197 7 362

 24 838 20 253

Not 15 Ställda säkerheter

Not 16 Inköp och försäljning inom koncernen

Koncern

2014-12-31 2013-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Företagsinteckningar 350 350

 350 350

För bankgaranti   

Spärrkonto 700 700

 700 700

Moderföreningen

 2014-12-31 2013-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Företagsinteckningar 350 350

 350 350

   

För övriga långfristiga skulder:   

Spärrkonto 700 700

 700 700

Moderföreningen

2014 2013

Årets inköp från andra koncernbolag 10 795 7 563

Årets försäljning till andra koncernbolag 11 209 14 525

36 37

Årsredovisning 2014Årsredovisning 2014



38

Verksamhetsberättelse 2014

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

IK
SU

 
kam

psport
”Vi blev jätteglada över beskedet att vi 
utsetts till årets IK

S
U

:it 2014 för vårt projekt 
S

om
m

arm
attan. Vi använde bidraget 21 februari 

2015 då vi hyrde m
inibussar och åkte till 

Jönköping. D
är hade över 150 kam

psportare från 
ett tjugotal klubbar sam

lats för att fi
ghtas och 

um
gås. H

elgen bjöd på fl
era tuffa och lärorika 

träningspass och m
ånga härliga m

öten.”

Årets IK
SU

:it



www.iksu.se

VÅR VISION 
ÄR ETT 

FRISKARE
OCH 

STARKARE 
UMEÅ. 


