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Svenska Cheerleadingförbundet 2017-2018 
 
Till årsmötet överlämnas Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan 
som är framarbetad i samarbete med förbundets kommittéer och 
arbetsgrupper. 
 
Svenska Cheerleadingförbundets verksamhet skall utgå från vår mission och 
vision. Föreslagna aktiviteter i planen är framtagna utifrån dessa samt de behov 
som identifierats under föregående år samt Cheerforum och som förbundet 
uppfattar är relevanta, prioriterade och betydelsefulla för fortsatt utveckling av 
svensk cheerleading. 
 
Mission 
Skapa förutsättningar för medlemsföreningarna att bedriva 
cheerleadingverksamhet. 
 
Vision 
Cheerleading är en erkänd och ansvarsfull sport som inspirerar och engagerar. Det 
är en inkluderande idrott som kännetecknas av glädje, respekt och laganda där var 
och en ges möjlighet att bidra utifrån sin nivå och ambition.  
 
Organisation 
SCF är medlem i de internationella organen International Cheer Union (ICU), 
European Cheer Union (ECU) samt International All Star Federation (IASF). 
Nationellt är SCF associerade till Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), och 
därmed även till Riksidrottsförbundet (RF). 
 
-Kommittéer och utskott 
För att driva förbundets verksamhet ska förutom förbundsstyrelsen (FS) följande      
kommittéer och utskott finnas. 
 

 TK - Tävlingskommittén 
 UK - Utbildningskommittén 
 IU - Internationella utskottet 
 LU – Landslagsutskottet 
 IK - Informationskommittén 
 Etiska nämnden 

 
 
-Mästerskap och tävlingar 
SCF anordnar Distriktsmästerskap (DM), Riksmästerskap (RM) och Svenska 
Mästerskap (SM) i cheerleading. Förbundet har rätt att skicka starter till 
Europeiska mästerskapen (EM, anordnas av ECU), Världsmästerskapen (VM, 
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anordnas av ICU) samt Klubb-VM (anordnas av IASF). 
 
Medarbetare 
Föreningskonsulent Kia är tillsvidareanställd på halvtid. 
Under 2017 utökar vi med ytterligare en medarbetare på halvtid, med fokus på 
ekonomi och administration.  
Anställningarna har som avsikt att stabilisera SCFs verksamhet för ökad 
kontinuitet och transparens.  
 
Fokusområde 
Förutom förbundets ordinarie verksamhet och projekt kommer följande 
fokusområde att prioriteras  
 

 Rusta för tillväxt.  
 
-Rusta för tillväxt 
För att kunna växa ser vi att vi behöver arbeta inom följande områden.  
 

 Idéprogram (Cheerleadingen Vill) 
 Struktur, arbetssätt och organisation 
 Föreningskunskap 
 Informera om idrotten cheerleading för att öka medvetenheten 

 
Projekt  
Följande projekt planerar förbundet driva under kommande verksamhetsår. Vilka 
övriga projekt som kommer att genomföras beror på tillgång till personresurser. 
 

 Ansökan RF 2019 
 Active Cheer Sweden 

 
Rapporter från projekten publiceras löpande på hemsidan. 
 
-Ansökan RF 2019 
Medlemskap i Riksidrottsförbundet är ett viktigt verktyg för att utveckla svensk 
cheerleading och för att förbundet ska kunna ge bättre stöd till våra medlemmar. 
Vi ska arbeta för att vi som förbund ska vara redo att bli självständiga medlemmar 
i RF 2019. För det krävs ett såväl strategiskt som operativt arbete så att vi 
uppfyller Riksidrottsförbundets nya krav och beviljas medlemskap 2019. 

 

-Active Cheer Sweden 
Medlemsföreningar och intressenter som medverkar i pilotprojektet 2017 för att 
införa Active Cheer Sweden har en viktig roll. Deltagarna har goda förutsättningar 
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att påverka användningsområden, möjligheter att ställa krav på stöd i fortsatt 
utveckling av den svenska versionen och får chansen att delta i nya samarbeten.  
 
Långsiktigt handlar det om att bygga en stabil idrottsutveckling där hälsa, trivsel 
och välbefinnande är normgivande för Active Cheer-medlemmar i enlighet med 
Riksidrottsförbundets strategi. På kort sikt handlar det om att hitta ungdomar och 
vuxna som vill bli instruktörer och lära sig leda lekfull träning för olika 
målgrupper. Personer med modet att testa nya träningsformer, som vågar utmana 
sig själva och som motiveras av att göra skillnad för barn och ungdomars fritid 
behövs. Det finns också chanser att sysselsätta arbetssökande ungdomar som 
hamnat utanför arbetslivet men skulle kunna växa som ledare inom idrotten. 
Projektet satsar också på att skapa relationer med varumärkesambassadörer. De är 
personer med god kännedom om förutsättningarna för Active Cheer Sweden, och 
som aktivt delar med sig av information till omvärlden på ett inspirerande sätt. 

 

Syfte  
Syftet med införandet av Active Cheer Sweden är att på ett enkelt sätt göra 
cheerleading tillgänglig för fler utövare.  

 

Mål 
Målet är att engagera 5 000 nya ACSWE-medlemmar inom 5 år (2021).  

 

Genom att erbjuda Active Cheer Sweden till befintliga föreningar och i nya 
verksamheter vill förbundet bidra till en utvecklande idrott som är öppen för alla. 
Det lyckas vi med genom att på ett flexibelt sätt bemöta många olika behov. Vi tar 
ansvar för att alltid uppmuntra till lustfylld träning utan tävlingskrav inom den här 
grenen. 

 

Inriktningsbeslut 

 Samtliga deltagare i alla typer av ACSWE-event ska registreras 
 Statistik ska föras i ett digitalt system som underlättar registrering och 

hantering för uppföljning 
 ACSWE-medlemmar ska alltid uppmuntras att utöva fler än en idrott 

 

Kontaktperson: Carina Andersson, Projektledare 079-304 16 82 
activecheer@cheerleding.se 

 


