
Vision            Kärnvärden 
Ett friskare och starkare Umeå 

Övergripande mål 2019 
Nöjda medlemmar 
”Rekommendationsvärdet” enligt formel ska vara 50 

(Formel kan utläsas i dokument IKSU:s övergripande mål och 

framgångsfaktorer) 

Fler medlemmar 
23 000 medlemmar 

Stabil ekonomi 
Soliditet 30 %  

Kassalikviditet mer än 100 % 

Överskott minst 2 % varje år (exkl. sektionsverksamhet) 

 

 

Tillväxtstrategi 
IKSU är en öppen, ideell förening som välkomnar alla att delta. Då 

gruppen medlemmar med IKSU-kort är den största och snabbast 

växande gruppen ställs extra stora krav på verksamheten att 

anpassa till dessa medlemmars behov. 

Förutsättningar 2017-2019 

- Utveckling och anpassning av befintliga anläggningar 

- Expansion av IKSU sport med klätterhall 

Helhet innebär en 

helhetssyn på hälsa och 

bygger på tron att det är 

många samverkande 

faktorer som bidrar till 

långsiktigt god hälsa. Vi 

bidrar till detta genom att 

erbjuda ett varierat utbud 

inom hälsofrämjande 

aktiviteter där vår roll 

innefattar såväl träning, 

som rekreation och 

rehabilitering. 

Vi som arbetar inom IKSU 

ser att alla delar inom IKSU 

bidrar till vår unika 

ställning. Vi lever som vi lär 

och bidrar till en sund 

arbetsmiljö och livsstil. 

För vem finns IKSU:s verksamhet?   
IKSU:s målgrupp är Umeåborna. Vi finns i första hand till för våra medlemmar. Alla är välkomna och 

vår förhoppning är att de blir medlemmar i IKSU. 

Vad erbjuder IKSU? 
Träning   -    Tränings- och hälsoutveckling   -    Fysioterapi    -    Rekreation   -    Tävling  -   Event och 

arrangemang (turer, resor)  -  Utbildning 

Rätt kvalitet innebär att 

leverera det våra 

medlemmar och kunder 

förväntar sig. Det innebär 

även att leverera 

mervärden i form av 

positiva upplevelser.  

För oss är kvalitén viktig 

och vi vill upplevas 

prisvärda. 

 

Vi som arbetar inom IKSU 

prioriterar bland 

arbetsuppgifter och 

utvecklar våra rutiner och 

processer så att bästa 

möjliga resultat samt 

känsla av sammanhang och 

meningsfullhet uppnås. 

 

 

Tillsammans innebär att 

alla är välkomna till oss. Vi 

vill skapa en känsla av 

delaktighet, trivsel och 

glädje, där öppenhet och 

kommunikation är viktigt.  

Ju fler vi inspirerar till ett 

positivt tränings- och 

hälsobeteende, desto mer 

lever vi upp till vår vision. 

 

 

Vi som arbetar inom IKSU 

hjälps åt och gläds över att 

göra saker tillsammans. 

På så sätt blir vi starkare 

och bättre! 

 

Helhet Kvalitet Tillsammans 


