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Er kontakt Ert datum 

Svenska Cheerleadingförbundet Klicka här för att ange datum. 

scf@cheerleading.se 

Klicka här för att ange text. 

 

Vår kontakt, handläggare Vårt föregående datum 

Thomas Fors Klicka här för att ange datum. 

ordforande@dynamitecheerleading.com  

070-5614152 

 

Motion avseende inköp av förbundsgemensam materiel vid genomförande 

av tävlingar. 

 

Bakgrund: 

 

Dynamite Cheerleading har vid flertalet tillfällen varit arrangör för tävlingar som exempelvis 

distriktsmästerskap. Vid varje tillfälle har det upplevts friktioner och tekniska problem kring 

den utrustning och teknik förbundet förväntar sig ska finnas för tävlingens genomförande. 

 

I dagsläget är arrangören ansvarig för att rätt utrustning finns tillgänglig för tävlingsdomare, 

regeldomare,  bisittare,  poängräknare, spotters och förbundsrepresentanter. Utrustningen köps 

ofta in endast för det enskilda tillfälletoch en del dyrare utrustning som exempelvis 

datorerlånas från privatpersoner eller dess arbetsgivare. Detta kräver ofta en kraftansträngning 

av arrangören vilken också få stå till svars för eventuella tekniska problem under tävlingens 

genomförande. 

Motion: 

Jag föreslår att Svenska Cheerleadingförbundet tar fram och köper in utrustningoch emballage 

för en (1) till två (2) uppsättningar ”tävlingsutrustning”. Denna ska skickas till respektive 

tävlingsarrangör i god tid inför respektive tävling. Förbundet ska ansvara för att utrustningen 

är uppdaterad och håller den kvalitet som krävs för genomförandet av en förbundstävling. 

Efter genomförd tävling ska arrangören återsända utrustning med emballage till förbundet alt. 

enligt förbundet angiven mottagare. Genom att göra detta säkerställer och kvalitetssäkrar 



  

förbundet att både domare och andra nyckelfunktioner har rätt och fungerande utrustning för 

ändamålet. 

Exempel på utrustning som ska ingå: 

Anteckningsblock 

Pennor 

Tidtagarur 

Miniräknare 

Bärbara datorer installerade med rätt och uppdaterade programvaror. 

USB-minnen 

Skrivare 

Kopiator 

GoPro 

Ipad 

 

 

Thomas Fors 

Ordförande Dynamite Cheerelading 

2016-08-18 

 

FS yrkar på avslag på denna motion med följande motivering: 

FS ser behovet av att hjälpa arrangören med tävlingsnära tjänster. Då insatsen i motionen 

kräver arbetsinsatser ser vi inte någon praktisk lösning i dagsläget och yrkar därför på 

avslag. 

 

 


