
 
 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2017 

Välkommen till Årsmöte  
samt Cheerforum 2017 
 
 
Svenska Cheerleadingförbundet bjuder representanter från samtliga av 
våra medlemsföreningar, aktiva, anhöriga och alla som innehar ett intresse 
av Svensk Cheerleading till ett diskussionsforum i samband med årets 
årsmöte.  
Precis som förra året vill vi öka dialogen med våra medlemsföreningar och 
tillsammans sätta agendan för förbundets kommande arbete. 
 
Vi vet också att det alltid uppstår spontana diskussioner, intressantaoch 
bra idéer som ofta uppstår när cheer-Sverige samlas! 
 
 
Datum: 16-17 september 2017  
Plats: Scandic Klara 
Slöjdgatan 7 
111 57 Stockholm 
 

Lite av vad som kommer ske under Cheerforum 

 

 Paracheer – Hur kan vi komma igång? Som ett led att starta upp 
Paracheer i Sverige har vi bjudit in Denita Lundgren från Sumpan Allstar 
att hålla en föreläsning om hur de startade upp sin förening med fotbolls 
och innebandylag med personer med funkionsvariation. 

  

 TK kommer också hålla information om vad som händer framöver. Ni 
kommer få en kort presentation om kommande ändringar och de kommer 
också kunna svara på eventuella frågor ni har om kommande 
tävlingssäsong. 

  

 Det kommer även bli en timme och workshop kring vårt nystartade projekt 
"Hur kan vi motverka sexuella övergrepp inom Cheer Sverige" Vi för 
diskussioner och samtal kring denna mycket aktuella fråga inom idrotten. 
 
 

  

 

 

 
  



 
 

Svenska Cheerleadingförbundet 

2017 

Dagordning för 

Svenska Cheerleadingförbundets 
årsmöte 

Dag: 17 september 2017 
Tid:10.00 

Plats: Scandic Klara  
Slöjdgatan 7 

111 57 Stockholm 

 
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 

på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden 

2. Val av mötesordförande  

3. Val av mötessekreterare  

4. Fråga om mötets behöriga utlysande  

5. Fastställande av föredragningslistan 

6. Val av två (2) protokolljusterare att jämte mötesordförande justera 

mötesprotokollet samt erforderligt antal rösträknare  

7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-2017 

8. Förbundstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016-2017 

9. Revisorernas berättelse för samma period  

10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning  

11. Behandling av förslag till verksamhetsplan samt budget för förbundet 

12. Behandling av styrelsens förslag och av motioner som kommit in  

13. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet 

14. Presentation av valberedningens förslag  

15. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen  

16. Val av suppleanter till förbundsstyrelsen  

17. Val av revisor och personlig revisorssuppleant 

18. Val av ledamöter till valberedningen 

19. Mötets avslutande  


