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Svenska Cheerleadingförbundet 2016-2017 

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 finns förutom förbundsstyrelsen (FS) följande 

kommittéer och utskott 

 TK – Tävlingskommittén 

 UK – Utbildningskommittén 

 IU – Internationella utskottet 

 IK - Informationskommittén 

Respektive kommittés uppdrag beskrivs i SCFs stadgar och iBilaga 1, Kommittéer 

och utskott. 
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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, 

anordnas av ICU) samt Worlds (Klubb-VM, anordnas av IASF). 

 

Resurser 
Kia anställd på halvtid från 2016-09-01. Behovet kvarstår och vi avser att även i 

fortsättningen ha minst en halvtidsresurs.  

Anställningen har som avsikt att stabilisera SCFs verksamhet för ökad kontinuitet 

och transparens.  

 

Fokusområden 
Förutom förbundets ordinarie verksamhet och projekt kommer följande 

fokusområden 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 

 

 

Projekt 
Följande projekt önskar förbundet driva under kommande verksamhetsår. Vilka 

som kommer att genomföras beror på tillgång till personresurser 

 Införa landslagsutskott 

 Införa ett standardiserat motionskoncept för barn och ungdom.  

Rapporter från projekten publiceras löpande på hemsidan. 

 
Införa landslagsutskott 
 

Införa ett standardiserat motionskoncept för barn och ungdom 
I enligt med Riksidrottsförbundet definiering av barn- och ungdomsidrott anser 

förbundet att det är viktigt att vi skapar förutsättningar för medlemsföreningarna 

att kunna attrahera barn och ungdomar som vill utöva cheerleading som ett led i 

allsidig idrottsutveckling och där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. 

Om tävling förekommer skall det vara en del av leken och alltid ske på barnens 
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villkor.  

För medlemsföreningarna innebär en fungerande barn- och ungdomsidrott en 

möjlighet till stabil ekonomi. Med detta som bakgrund avser förbundet att påbörja 

ett projekt som syftar till att möjliggöra och skapa förutsättningar för 

medlemsföreningarna att kunna erbjuda barn- och ungdomsidrott. 

För att svensk cheerleading skall kunna utvecklas vidare, leva upp till den nya 

visionen så behöver förbundet ge medlemsföreningarna möjlighet att utveckla sin 

barn- och ungdomsidrott. 

Målet med barn och ungdomsidrott i en medlemsförening är att fler barn och 

ungdomar skall få möjlighet att utöva cheerleading där ändamålet är att: 

 träffa kompisar och få ingå i en grupp 

 lära känna och utveckla sina förmågor 

 utveckla respekt, trygghet och självkänsla 

 leka och känna glädje 


