
Motion – Årsmöte 2020-03-26 

Motionen ställd av: 

IKSU Frilufts genom kassör Anton Widlund 

Motionens bakgrund och syfte 

Borkastugan är en fantastisk tillgång för IKSU:s medlemmar. För Frilufts har den betytt 

mycket: dels har vi kunnat erbjuda deltagare billiga turer med bra, fjällnära boende och 

dels har sektionsmedlemmarna med stor glädje nyttjat stugan för interna 

sektionsaktiviteter. Nu har stugan dessvärre förfallit till så pass dåligt skick att det inte 

längre går att bortse från renoveringsbehoven. Vi vill att Borkastugan ska vara en tillgång 

för hela föreningen - inte bara för den lilla skara fjällentusiaster som är villiga att 

kompromissa med boendets bekvämlighet för att få tillgång till den fantastiska naturen 

runt stugan.  

Önskan och mål 

Vår vision är att Borkastugan i så stor utsträckning som möjligt ska bidra till att alla IKSU:s 

medlemmar får större tillgång till naturen. I kort innebär det att vi vill att stugan ska 

fräschas upp så pass mycket att en större skara än idag känner att de vill spendera tid i 

stugan. Eftersom vi har begränsad insikt i IKSU:s ekonomi är det svårt för oss att komma 

med ett konkret åtgärdsförslag, men klart är att Borkastugan inte borde få stå och 

fortsätta förfalla. Allra minst bör nya inventarier och husgeråd köpas in så att stugan 

upplevs som fräschare, men med tanke på husets generella skick så vore det bara en 

kortsiktig lösning. Om IKSU värnar om att stugan ska fortsätta komma till användning är en 

större renovering alternativt ett nybygge på sin plats.  

Motionärens förslag 

IKSU Frilufts föreslår att Borkastugan ska fräschas upp så mycket som IKSU:s ekonomi 

tillåter. Allra minst bör ny inredning köpas in, men det bästa vore om stugan 

helrenoverades eller revs och byggdes upp på nytt. 

 

  

 

 

 

 



Bakgrund till styrelsens ställningstagande 

Fastigheten Borkan 1:74 i Vilhelmina Kommun var en gåva från Umeå Studentkår 1975. I 

det gåvobrev som upprättades finns en rad villkor och förbehåll för hur fastigheten ska 

nyttjas, vad som gäller vid en ev. försäljning etc. 

 

Stugan är i dag, precis som motionären skriver, i mycket dåligt skick och saknar rinnande 

vatten, brunn, stabil grund osv. 

Styrelsens förslag till beslut 

Mot bakgrund av ovan samt de komplicerade förhållanden som stipuleras i 

gåvobrev från 1975 föreslår styrelsen att: 

Styrelsen uppdrar åt sportchef att tillse att frågan om Borkans framtid i IKSU 

utreds brett och förutsättningslöst. Resultatet från utredningen ska framställas till 

styrelsen för beslut i frågan innan verksamhetsårets utgång. 


