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Välkommen till Årsmöte  
samt Cheerforum 2016  
 
Svenska Cheerleadingförbundet bjuder representanter från samtliga av 
våra medlemsföreningar 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. 
 
Focus på årets Cheerforum kommer ligga på ”Hur blir vi fler?” 
För att kunna fortsätta att utvecklas, arbeta med landslag, nå målet att bli 
ett eget förbund och ge mer tillbaka till er, våra medlemsorganisationer 
behöver vi bli fler aktiva.  Hur kan vi som förbund öka vårt antal aktiva 
cheerleaders?  
 
Vi vet också att det alltid uppstår spontana diskussioner, intressantaoch 
bra idéer som ofta uppstår när cheer-Sverige samlas! 
 
 
Datum: 24-25 september 2016  
Plats: Freys Hotel  
Bryggaregatan 12 
101 31 Stockholm 
 

Schema för helgen 

Lördag 24/9  

12.00   Antidopnings Föreläsning, Vaccinera föreningen  

med Peder Mathiasson från RF. 

 

13.15   ”Bli fler för att kunna göra mer” Gruppdiskussion kring hur vi ökar   

  vår breddverksamhet. Workshop + fika  

 

15.15 Frisk och Fri – föreläsning och workshop med organisationen Frisk  

och fri - Riksföreningen mot ätstörningar. 

 

16.45  Vad gör SCF? 
SCFs ideprogram. Vad är det och varför behöver vi ett?  
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17.15  Workshops, vi erbjuder tre olika workshops där vi tillsammans skall 
få igång diskussioner ring de aktuella ämnena. 

-Landslag  

-Förslagslådan  

-diskussioner utefter resultaten i gruppdiskussionen ”Bli fler 
för att göra mer” 

 

18.30   Avslut  

 

Söndag 25/9 

11.00   SCFs Årsmöte  

 

Efter avslutat ordinarie möte presentation av Team Sweden Coed av Brent Page 
och Nicole Kraumanis 

 

 

Dagordning för 

Svenska Cheerleadingförbundets 
årsmöte 

Dag: 25 september 2016 
Tid:11.00 

Plats: Freys Hotel Lilla Rådmannen  
Rådmansgatan 67 
113 60 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 
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6. Val av två (2) protokolljusterare att jämte mötesordförande justera 

mötesprotokollet samt erforderligt antal rösträknare  

7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-2015 

8. Förbundstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014-2015 

9. Revisorernas berättelse för samma tid  

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  


