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Ekonomisk plan 2023 
SCF - Ekonomiska förutsättningar 
SCF hade 2022 ekonomiska stöd genom medlemskapet i RF på 3 356 tkr 
(2021 erhöll SCF 1 390 och 2020 erhöll SCF 550) för ordinarie 
verksamhet samt 1 155 tkr (att jämföra med 538 år 2021 och 180 år 2020) 
för utvecklingsarbete via projekt. 

Detta är en ökning med 2 583 tkr från 2021, beroende på att vi erhållit 
fullt stöd för organisationsstöd och Barn och ungdomsverksamhet för 
första gången, samt mer stöd för projekt. Utöver det ordinarie stödet har 1 
426 tkr (2 096 tidigare) erhållits för att mildra de negativa 
konsekvenserna av Covid-19 samt för att återstarta idrotten, vilka är temporära stöd. 

I den ekonomiska planen för 2023 räknas de troliga ordinarie ekonomiska stöden, 
samt de bekräftade projektstöden in. Det innebär det att den ekonomiska planen för 
2023 bygger på troliga ekonomiska stöd på 3 460 tkr, samt bekräftade projektstöd på 
1109 tkr. Dessa stöd ska nyttjas enligt de riktlinjer för varje stöd som RF sätter upp.  

Utöver det ordinarie stödet kommer SCF att erhålla 763 tkr för att återstarta idrotten, 
vilket är ett temporärt stöd under 2023. 

Till detta tillkommer överskott från ordinarie verksamhet inom utbildning och tävling, 
samt licens och medlemsavgifter. Detta är de intäkter som SCF innan inträdet 
baserade hela sin verksamhet på. De senaste åren har dessa intäkter påverkats kraftigt 
av Covid-19. Tävlingsverksamheten har varit mestadels inställd, licenserna har inte 
ökat i samma omfattning, och utbildningarna har inte genererat samma intäkter. I den 
ekonomiska planen för 2023 räknas minskade intäkter för tävling in jämfört med 
innan pandemin. Utbildningsverksamhet och licensverksamhet beräknas att generera 
något mer än föregående år. 

Övriga utgångspunkter för den ekonomiska planen är att  

 att genomföra verksamhetsinriktningen 2023. 
 att det egna kapitalet ska minst motsvara personalkostnader för anställd 

personal i sex månader, och, på sikt, som mest ett års kostnader. 
 att underbalansera budget för att möta både utvecklingsarbetet och 

basverksamhet. 
 att utgå från prognos/faktiska utfall. 
 att använda en försiktighetsprincip när det gäller intäktsbedömning. 

 

Planen ska ett normalt år ta höjd för estimerad tillväxt på ca 20%. Under nuvarande 
förutsättningar ska planen spegla en utebliven tillväxt.  
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FS antagande är att de ekonomiska stöden utfaller enligt indikation för 
2023. Den ekonomiska planen för 2023 byggs upp utifrån ekonomiska 
stöd och estimerade intäkter från ordinarie verksamhet. 

 

Typ av stöd   
Organisationsstöd 1390 
Takmedel organisationsstöd             240 
Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott 1530 
Verksamhetsstöd Paraidrott  0 
Verksamhetsstöd Vuxenidrott 100 
Verksamhetsstöd SF Elitidrott - landslagsstöd 0 
Verksamhetsstöd SF Elitidrott - landslagsstöd X 200 
Summa organisationsstöd och verksamhetsstöd 3460 
    
Projekt delfinansierade av RF   
Att brygga gapet (demokrati delaktighet) 94 
Seniorer i Cheerleading (trygga o inkluderande) 275 
God styrning av ECU (internationellt) 40 
Personkampanjer (internationellt) 50 
Rörelse i skolan 500 
Hållbarhet, kartläggning 150 
Vuxen, kartläggning 125 
Summa projektstöd 1234 

 

Ekonomiska stöd, där de kursiva är indikerade 

 

Stöden fördelas sedan till SCFs förvaltning- och verksamhetskostnader enligt 

regelverk för stöden. 

SCFs ambition är att den inslagna vägen, där de utgångspunkter som beskrivs tidigare, 

förstärks i takt med att rollen som medlemsförbund inom svenska idrott ytterligare 

tydliggörs. 


