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Motion till 

Svenska Cheerleadingförbundets årsmöte 
22 september 2013 

 

 

Arctic Cheer Avalanches, Luleå, skickar härmed in detta förslag som motion 

till SCF's årsmöte: 

 

Arctic Cheer Avalanches föreslår att SCF ska börja använda sig av ett lik-

nande system som Gymnastikförbundet har när det gäller resebidrag och 

kostnader för att alla föreningar ska ha lika möjligheter att delta på utbild-

ningar. Gymnastikförbundet ger, om vi har förstått det rätt, bidrag för rese-

kostnader när det gäller utbildningar i Sverige. 

 

För de föreningar som ligger långt borta från de stora cheerleadingstäderna 

blir det stora kostnader vad gäller resor, boende, övernattning extra dagar 

pga. resetider osv. Alla föreningar borde ha lika möjlighet att skicka tränare 

och andra medlemmar på de utbildningar som bara hålls i på vissa orter i 

Sverige. 

 

Förhoppningsvis kan detta börja gälla till den workshop som ska hållas kring 

det nya Level systemet i höst. Det är en så otrolig viktig utbild-

ning/workshop och det skulle vara väldigt synd om några föreningar inte har 

möjlighet att delta pga. för höga kostnader. 

 

Vänliga Hälsningar 

Arctic Cheer Avalanches 

Luleå 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsens önskan är att alla föreningar ska ha möjlighet att delta på 

de utbildningar och workshops som arrangeras av förbundet och har förstå-

else för att föreningar på utsatta orter som har höga kostnader för resor och 

logi har svårt att delta i den omfattning som de önskar och behöver. FS anser 

emellertid att frågan noggrant bör beredas innan ett beslut fattas men ser 

dock redan nu över möjligheter till alternativa lösningar till att delta på ut-

bildningar och workshops; exempelvis livestreaming av workshops och ut-

veckling av studiecirklar på den egna orten. 

 

Förslag till beslut 

Vi föreslår att årsmötet uppdrar till FS att utse en arbetsgrupp för att utvär-

dera konsekvenserna av ett sådant införande. Punkter som bör ingå i utvärde-

ringen är finansiering, princip för fördelning och möjliga konsekvenser. Ar-

betsgruppen skall sedan presentera förslag till beslut till FS. Vi föreslår dess-

sutom att årsmötet ger FS mandat att fatta beslut i frågan. 

 


