
 

 

Svenska Cheerleadingförbundet 

 

Ekonomisk plan 2022 
SCF - Ekonomiska förutsättningar 
SCF har 2021 ekonomiska stöd genom medlemskapet i RF på 1 390 

(550) tkr för ordinarie verksamhet samt 538 (180) tkr för 

utvecklingsarbete via projekt.  

Detta är en ökning med 1 198 tkr från 2020, beroende på att vi erhållit 

stöd för Barn och ungdomsverksamhet för första gången, samt att stöd för 

projekten Rörelse i Skolan samt Cheerleading för Äldre. Utöver det 

ordinarie stödet har 2 096 tkr erhållits för att mildra de negativa 

konsekvenserna av Covid-19.  

I den ekonomiska planen för 2022 räknas enbart de troliga ordinarie ekonomiska 

stöden, samt de bekräftade projektstöden in. Det innebär det att den ekonomiska 

planen för 2022 bygger på troliga ekonomiska stöd på 3 048 tkr, samt bekräftade 

projektstöd på 409 tkr. Dessa stöd ska nyttjas enligt de riktlinjer för varje stöd som RF 

sätter upp. 

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 2022 räknas minskade intäkter för tävling in. 

Utbildningsverksamhet och licensverksamhet beräknas att generera något mer än 

föregående år. 

Övriga utgångspunkter för den ekonomiska planen är att  

• att genomföra verksamhetsinriktningen 2022 samt att fortsatt anpassa SCF 

organisation och verksamhet till RFs krav och strategi  

• fortsatt öka kostymen för att ansvarsfullt kunna ta hand om de medel idrotten 

Cheerleading tilldelas. 

• att överlag basera budgeten med en försiktighetsprincip när det gäller 

intäktsbedömning. 

• att det egna kapitalet ska minst motsvara personalkostnader för anställd 

personal i sex månader, och, på sikt, som mest ett års kostnader 

• att underbalanseras 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 budget spegla en estimerad tillväxt på 10%.  
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Ekonomisk plan 2022 
FS antagande är att de ekonomiska stöden utfaller enligt indikation för 

2022. Den ekonomiska planen för 2022 byggs upp utifrån ekonomiska 

stöd och estimerade intäkter från ordinarie verksamhet. 

 

 

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 till 2022 där de utgångspunkter som beskrivs 

tidigare, förstärks i takt med att rollen som medlemsförbund inom SCF ytterligare 

tydliggörs. 


