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1. Inledning 
Under 2020 har SCF haft glädjen att både få fler medlemsföreningar och fler utövare. Vi har vuxit på 
bredden med fler baslicenser. Detta trots att 2020 påverkades av Corona-pandemin. Denna har 
påverkat oss på många sätt och 2020 avviker kraftigt ifrån hur året planerades. Vi tvingades ställa in 
så gott som hela vår tävlingssäsong, vårt deltagande på VM och övriga internationella tävlingar samt 
vår internationella representation på möten och i samarbeten. Vi har ändå framgångsrikt genomfört 
vårt Cheerforum med stort deltagande, samt den största delen av vår utbildningssäsong. Under 
hösten ställde vi om utbildningar till en digital version. Vi arbetade för att ge mesta möjliga 
framförhållning till föreningar i syfte att säkert och utan stress kunna göra det bästa av året. För att 
ge stöd och information genomförde vi en mängd digitala nätverksträffar för tränare och 
föreningsaktiva inom olika områden, och även olika regioner. Osäkerheten i vår verksamhet, 
tillsammans med en diskontinuerlig personalstyrka var en utmaning, men vi lyckades ändå 
genomföra en stabil verksamhet. Under 2020 färdigställde vi de tekniska delarna som RF inträdet 
medförde och både vi och våra medlemsföreningar lärde känna organisationen RF. Viktigt att erinra 
sig är hur stödet från RF har underlättat det extrema året 2020.  
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2. Organisation 
 

2.1. Medlemmar 
 

Under årets andra halva inledes en ny licensperiod. Totalt antal individuellt licensierade 
den siste december 2020 uppgick då till 7453 st samt i gruppförsäkring 2024 st. Totalt 
antal licensierade blir då 9477 st. 
 
Under 2020 ökade antal aktiva i idrotten Cheerleading och är nu uppe i 12633 st. 
 
Totalt antal medlemsföreningar är 58 stycken.   

 2015/ 
2016 

2016/20
17 

2017/20
18 

2018/20
19 

 Ht 
2019 

2020 

Södra distriktet 16 18 16 21 19 20 

Mellersta distriktet 15 14 14 16 14 12 

Stockholmsdistriktet 10 8 9 9 9 12 

Norra distriktet 11 11 11 11 11 14 

Totalt 50 51 50 55 53 58 

2.2. Förbundsstyrelsen 
 

Anders Bruhn, Stockholm Ordförande  

Sten Karlsson, Stockholm Vice ordförande 

Christina Jarlegren, Göteborg Kassör 

Yvonne Ingemansson, Stockholm Sekreterare 

Katrin Chieux, Spånga Ledamot 

Patric Schelin, Nyköping Ledamot 

Ruben Schultz, Värnamo Ledamot 

Henrik Johansson, Göteborg Ledamot 

Maria Lifbom, Stockholm Ledamot Begärt entledigande 
20201011 
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2.3. Möten 
Under hösten 2019 har styrelsen haft 4 protokollförda möten varav 5 var telefonmöten 
enligt följande: 
 
Extra krismöten under våren skedde på telefon: 
11 mars ställde vi in DM 
14 mars ställde vi in VM 
26 mars ställde vi in RM/SM 
 

2020-02-22 Konstituerande 
2020-06-04 Digitalt möte 
2020-06-25 Digitalt möte 
2020-08-16 Fysiskt möte 
2020-09-15 Fysiskt möte 
2020-10-11 Digitalt möte 
2020-10-22 Digitalt möte 
2020-12-14 Digitalt möte 

 

 
Närvarosummering Grönt=Närvarande 

 22/2 4/6 25/6 16/8 15/9 11/10 22/10 14/12 

Anders Bruhn    
     

Sten Karlsson         

Christina Jarlegren         

Yvonne Ingemansson         

Katrin Chieux         

Patric Schelin         

Ruben Schultz         

Henrik Johansson    
     

Maria Lifbom    
     

Kia Wulff Adjungerad    

     

Katarina Eriksson Adjungerad    

     

Elin Söderström Adjungerad         
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2.4. Revisorer 

Nicklas Widlund YW Revision – Sala Revisor 

Anders Pärhagen, Stockholm Revisorssuppleant 

 

2.5. Valberedning  

Thomas Fors Sammankallande 

Tina Dahlen Ledamot 

Christian Berntsson Ledamot 

 

2.6. Kommittéer och utskott 
Arbetsgrupperna är fförbundets verkställande organ. Deras uppdrag finns antingen 
beskriven i förbundets stadgar, verksamhetsplan eller i förbundsstyrelsens protokoll från 
den tidpunkt när uppdraget beslutades. 
 
Tävlingskommitténs medlemmar 

Felicia Rönnkvist, Boden Ordförande 

Cecilia Kvanman, Hudiksvall Ledamot 

Rebecca Dahlqvist, Uppsala Ledamot 

Josephine Nyman-Richt, Malmö Ledamot 

 
Utbildningskommitténs medlemmar 

Ylwa Edberg, Kolsva Ordförande 

Inez Rehn, Stockholm Ledamot 

Sofie Jonsson, Malmö Ledamot 

Erika Lahtela, Stockholm  Ledamot 

 
 
Internationella utskottets medlemmar 

Katrin Chieux, Stockholm Ordförande 

Jennica Fröjd, Hudiksvall Ledamot  

Katarina Eriksson, Köping Ledamot 

Sofie Jonsson, Malmö Ledamot 

Christina Jarlegren, Göteborg Ledamot 
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Landslagsutskottets medlemmar 

Isabella Bergvik, Lund Ordförande vald den 11 okt 

Alexander Skripcevski, Stockholm Ledamot 

Sofia Hartell, Stockholm Ledamot 

 

3. Förbundsstyrelsen 
3.1. Fokusområde 
Vårt huvudsakliga fokus har varit att fortsatt anpassa SCF till de nya förhållanden som 
gäller för oss som medlem i RF inklusive strategi, organisation och arbetssätt. samt till att 
vara en större organisation. Under året har en generalsekreterare tillsatts och vårt kansli 
har utökats i syfte att möjliggöra det organisationsstöd SCF behöver för att förverkliga 
vårt uppdrag. Det innebär ett annat arbetssätt med mindre operativt arbete inom såväl 
förbundsstyrelse som alla instanser, och med större möjlighet att ägna den ideella 
organisations kraft åt strategisk utveckling. 
RF ställer krav på medlemsorganisationernas stadgar. För att möta dessa krav, har en 
bearbetning med hjälp av extern kompetens genomförts under året.  
FS har under året deltagit i de nätverksträffar RF arrangerat, samt medverkat på RIF 
samt de RFs extra stämma gällande ny antidopingorganisation. 

 

3.2. Projekt 
Inom SCF har vi bedrivit olika projekt under verksamhetsåret. Några är avslutade men 
vissa pågår fortfarande. Vi har även i vissa projekt tagit hjälp av andra utanför 
förbundsstyrelsen. Vi har i alla projektet gjort en projektdefinition med mål, tidsplan, 
leverabler, styrgrupp etc. Projekt som pågått under året är följande: 
 
 
Projekt   Projektledare Status 
Projekt delfinansierade av RF 

Internationell strategi  Kansli  Klart 
 
Trygg Idrott -  
skapa en trygg idrottsmiljö Kansli  2-års projekt – Pågående 
 
Jämställdhet  Kansli  2-års projekt – Pågående 

 
Idrott för äldre  Kansli  2-års projekt – Pågående 

 

Projekt helfinansierade av SCF 

Idéprogram fas 3    Ej påbörjat 
    
Översyn utbildningsystem Johanna Karlsson Pågående 

Landslagsutskottet fas 2 Kansli  Klart 

Projekt helfinansierade av SCF, 
initierade under året 
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Rutinöversyn juridisk nämnd Emilia Landö  Klart 

Utvecklingslandslag  Johanna Karlsson Pågående 

Distriktsutredning  Martin Olsson Pågående 

 

3.3. Internationell Strategi 
Projektet syftar till att ge SCF och våra medlemsföreningar en tydligare bild om hur vi 
arbetar med omvärldsbevakning och hur vi säkerställer att svensk cheerleading följer och 
påverkar den internationella utvecklingen. Strategin finns framtagen, och behöver nu 
förankras bland SCFs medlemsföreningar, samt implementeras genom representation i 
internationella forum så som kommittéer, utskott eller tävlingar (domare) för att stärka 
Sveriges position och möjlighet att påverka i det internationella landskapet. 

 

3.4. Trygg Idrottsmiljö  
Projektet syftar till att kunna erbjuda trygg cheerleading för alla oavsett om det handlar 
om barn, ungdomar eller vuxna. Det påbörjades under 2019 och fortlöper nu med 
delfinansiering av RF även under nästa år. 
 
SCF har tagit fram rutiner för hantering av belastningsregisterutdrag inom SCF, samt 
genomfört kontroll inom kansli, FS samt samtliga instanser, och övriga knutna till SCFs 
verksamhet dvs domare och utbildare. Vi har även påmint våra medlemsföreningar om 
hanteringen, och följer upp detta i den föreningsrapport som medlemmarna ska fylla i. 
 
Under Cheerforum hölls flera workshops på temat, och information har kontinuerligt gått 
ut till medlemsföreningar via Cheerinfo och hemsida. Ämnet är också berört i den SF-
specifika insats som genomförs med alla RF/SISUs distrikt. Medlemsföreningarnas 
behov av fortsatt utveckling kommer att speglas i resultatet ifrån SF-insatsen, samt i 
svaren på föreningsrapporten. 

 

3.5. Jämställdhet 
Projektet syftar till att vi i de beslutande organen inom SCF ska få en mer jämlik 
fördelning mellan könen för att på så sätt utveckla vår idrott med flera perspektiv. 
Projektet förväntas även ge ytterligare kunskap om vilka genusnormer som finns inom 
idrotten, hur de är förankrade i praktiken och vad som krävs för att dessa normer ska 
omförhandlas. Förhoppningen är att utveckla jämställdheten bortom representation 
av kvinnor och män, och istället, genom att utmana vad en jämställd idrott 
egentligen innebär och för vem, samt utveckla nya metoder för jämställdhetsarbetet.   

Projektet har under året utbildat inom SCF, en insats som fortsätter även under nästa år. 
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3.6. SF-insats 
Projektet syftar till att bidra till föreningarnas utveckling av barn- och ungdomsidrott i linje 
med RFs Strategi 2025. Projektet ska också bidra till en förståelse för vilka förväntningar 
och möjligheter som finns för en förening inom RF-SISU samt att bidra till 
kunskapsinhämtning för SCF strategiska plan. 

Projektet har under året genomfört utbildningsträffar med RF-SISU konsulenter samt 
Barn- och ungdomsansvariga i distrikten. Vi har under arbetet fått namn på 
kontaktpersoner för vår idrott i varje distrikt. Därefter genomförde många av distrikten 
föreningsmöten, ibland enskild och ibland i grupp med flera föreningar tillsammans.  
(Skåne, Blekinge, Småland, Östergötland, Värmland, Örebro lön, Stockholm, Uppland, 
Gävleborg, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten). Första 
kontakt mellan föreningar och distrikt togs och arbete kring nulägesanalys skedde i 
föreningarna och sen har det även skett planering för kommande utvecklingsresor för 
föreningarna. 
 
Under hösten hade vi kontinuerlig mejlkontakt med merparten av konsulenterna kring 
deras kommande arbete och kontakt med föreningarna. I december genomfördes 
uppsamling och avstämning vid två tillfällen med konsulenterna.  
Vissa distrikt ( Dalarna, Sörmland och Väster Götaland) ska fortfarande genomföra sina 
träffar med föreningar. Uppföljning och återrapport av nulägesanalys sker senast februari 
2021. 
 

3.7. Idrott för äldre 
Projektet syftar till att kartlägga om vi har någon aktivitet för äldre ibland befintliga 
föreningar, samt att identifiera trösklar för äldre att börja med cheerleading. Vi vill uppnå 
en genomgripande förståelse för hur äldre kan ingå i vår idrott, hur cheerleading kan 
fungera för äldre för att även äldre ska finna glädje inom cheerleading. Långsiktigt är 
målet att introducera former inom cheerleading anpassade för målgruppen, samt även 
stöd till ledare för åldersgruppen. 

Under 2020 genomförde SCF en kartläggning med stöd ifrån RF, och planerade för ett 
pilotprojekt under 2021. 

 

3.8. Idéprogram fas 3 
Årsmötet 2018 beslutade om att ta fram ett idéprogram för cheerleading. 
Projektet syftar till att ta fram ett idéprogram för cheerleading. Idéprogrammet ska 
kommunicera en grundsyn på hur vi vill se cheerleading i Sverige och åskådliggöra 
utvecklingen framåt. Syftet är att ha en stabil grund för allt framtida arbete och få en 
säker förankring för de beslut som ska tas. 
Pga resursbrist och svårigheter att arbeta med idéprogrammet under pandemi och 
knappa möjligheter att ses, har projektet varit vilande. 

 

3.9. Översyn utbildningsystem 
Syftet med projektet är att se över, säkerställa kvalitet och utveckla innehållet i de 
utbildningar som finns idag. Utöver detta även finna digitala lösningar och komplement till 
den utbildningsportfölj som finns idag. Projektet ska vidare skapa en större utbud av 
utbildningar såväl digitalt som fysiskt.  
 

3.10. Landslagsprojekt Fas 2 
Projektet ska ta fram dokument och mallar för landslagsorganisationen. Projektet 
genomfördes av befintlig personal på kansliet. 
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3.11. Rutinöversyn juridisk nämnd 
Projektets syfte är att skapa en enhetlig och rättssäker hantering av de ärenden som 
inkommer till den nystartade Juridiska Nämnden. Projektet genomfördes under 
september-december 2020. Under projektet har interna mallar och lathundar samt 
blanketter och informationsdokument rörande Juridiska Nämnden arbetats fram. 
Projektet har även inneburit en ökad kompetens inom området Idrottsjuridik.  
 

3.12. Utvecklingslandslag 
Syftet med projektet är att planera för och genomföra ett förberedande landslag under 
2020/2021 för att bidra till landslagsverksamhetens mål att bibehålla och stärka vår 
konkurrenskraft på internationell nivå. Den förberedande landslagsverksamheten ska 
därutöver fungera som en utbildningsstruktur för att fler ska nå elitnivå. Projektet 
innefattar en förstudie med informationssamling och samtal med andra idrotter. Utöver 
det sker även planering inför genomförande av ett första utvecklingslandslag under 2021.  

 

3.13. Distriktsutredning 
Projektets syfte är att utreda SCFs förhållande till RF/SISUs distrikt, och utreda vilka 
möjligheter till stöd för vår idrott som finns på distriktsnivå. Projektet ska vidare hitta och 
ansöka stöd och bidrag ifrån landets alla distriktsförbund, utreda hur vi kan nyttja de stöd 
som finns till vår idrotts föreningsverksamhet; som SF eller direkt till föreningar, och 
skapa en kompetensbas för hur vi ansöker om olika stöd för SF och IF. 

 

4. Utbildningskommittén – UK 
4.1. Utbildningar 
UK genomförde under verksamhetsåret följande utbildningar med antal deltagare.  
 

Utbildningar 2020 
Södra distriktet 
Ledarutbildning 22/8 Göteborg 40 
Voltutbildning 22/8 Göteborg 20 
Tränarutbildning 23/8 Göteborg 29 
Active Cheer 19/9 Göteborg 9 
Tävlingstränare 29/8 Göteborg 19 
Ledarutbildning 24/10 Göteborg 18 
Tränareutbildning 25/10 Göteborg 18 
Spottersutbildning 25/10 Göteborg inställd  
Tävlingstränare 21/11 Malmö digital 20 
Voltutbildning 22/11 Malmö inställd   
TOTALT 
 173 
  

Mellersta distriktet 
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Totalt har vi under året utbildat 568 personer.  
 
Vi har hälsat fem nya utbildare välkomna; Katja Fagerström och Evelyn Mukka som 
kommer hålla i ledare och tränarutbildningen i norra distriktet, Johanna Karlsson som 
kommer hålla tävlingstränare i södra distriktet och Johanna Carlén som kommer hålla 
ledare och tränarutbildningen i södra distriktet. 
 
I Activ Cheer har Annelie Carlsson blivit utbildare och haft en utbildning i Göteborg. I 
Stockholm blev det tyvärr inga deltagare.  
 
Utöver utbildningarna har ett arbete med att digitalisera och samtidigt uppdatera våra 
utbildningar påbörjats. De sista utbildningarna för året fick hållas digitalt med anledning 
av rådande pandemiläge, men arbetet med digitaliseringen är inte klar utan kommer 
fortsätta under nästkommande verksamhetsår också. UK deltog tillsammans med övriga 
kommittéer och utskott på arbetshelgen den 11-12 oktober i Stockholm.  

Active Cheer 30/5 Västerås 4 
TOTALT 4 
  

Stockholmsdistriktet 
Regeldomarutbildning 18-19 jan Stockholm 20 
Ledarutbildning 5/9 Stockholm 33 
Tävlingstränare 5/9 Stockholm 17 
Voltutbildning 6/9 Stockholm 16 
Tränarutbildning 6/9 Stockholm 39 
Tävlingstränare utveckling 6/9 Stockholm 25 
Tävlingstränare 24/10 Stockholm 18 
Voltutbildning 25/10 Stockholm 29 
Active Cheer 7/11 Stockholm - inställd  
Ledarutbildning 7/11 Stockholm digital 40 
Tränarutbildning 8/11 Stockholm digital 38 
Tävlingstränare 21/11 Stockholm, digital 17 
TOTALT 292 
  

Norra distriktet 
Tävlingstränare Performance Cheer 19/1 Hudiksvall 11 
Ledarutbildning 26/9 Umeå 29 
Tävlingstränare 26/9 Umeå 10 
Tränarutbildning 27/9 Umeå 29 
Voltutbildning 27/9 Umeå 6 
Ledarutbildning 21/11 Luleå digital inställd  
Tränarutbildning 22/11 Luleå digital inställd  
Tävlingstränare 21/11 Luleå digital 14 
Voltutbildning 22/11 Luleå inställd   
TOTALT 99 
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I samband med årets första utbildningar i Stockholm anordnade UK en egen kick-off för 
sina utbildare, med generell information och sedan gemensam middag. 

5. Internationella utskottet – IU 
Det internationella samarbetet är viktigt för svensk cheerleading av flera skäl. Genom att 
länder arbetar tillsammans i gemensamma organisationer kan vi få idrotten globalt 
utbredd och internationellt erkänd. Vi kan öka statusen för cheerleading både som idrott 
och som tävlingssport via gemensamma ansträngningar och även ta del av varandras 
erfarenheter och kunskaper. På så sätt vinner vi alla fördelar i utveckling och nivå. 

 
Tanken är att IU ska ansvara för samtliga internationella kontakter. Detta inkluderar att 
närvara aktivt på internationella möten där beslut tas som på sikt kan komma att påverka 
Sverige, men också att fungera som remissinstans för internationella tävlingar. 
 
Under året har IU bestått av Katrin Chieux, Sofie Jonsson, Christina Jarlegren och 
Jennica Fröjd. IU har haft fyra protokollförda möten. 

IU har under året jobbat tillsammans med representanter från RF på att ta fram en 
internationell strategi för SCF. Mer information om den internationella strategin finns 
under rubriken projekt ovan, och den internationella strategin bifogas. 

IU deltog på en nordisk träff i februari i Finland tillsammans med de andra nordiska 
länderna. 

 
På grund av den rådande pandemin blev ICUs årsmöte inställt och ECUs årsmöte 
genomfördes digitalt. 
För att bibehålla och utveckla det starka nordiska samarbetet, har IU sammankallat till 
möten med de nordiska länderna under hösten. Totalt genomfördes tre möten, samt en digital 
nätverksträff med landslagstränare som initierades av Sverige. 

6. Tävlingskommittén – TK 
6.1. Möten 
TK har under året haft telefonmöten och ett fysiskt möte i form av en arbetsdag i 
Stockholm i januari 2020. Protokoll/minnesanteckningar har förts på samtliga av dessa 
möten. 

 

6.2. Mästerskapstävlingar 
TK har under året planerat för mästerskapstävlingarna men endast genomfört DM Norra. 
På grund av pandemin blev DM Stockholm, DM Mellersta, DM Södra och RM/SM 
inställda. 

 

6.3. Tävlingsbestämmelser (TB) och Tävlingsregler (TR) 
TK har uppdaterat TB och TR inför kommande säsong. Precis som föregående år så 
släpps de större ändringarna redan i februari för att ge våra medlemsföreningar största 
möjliga chans att hinna förbereda sig på de kommande regeländringarna. För vilka 
ändringar som avses hänvisas till TB och TR. 
TK har under året jobbat tillsammans med RF i frågor kring TB/TR. TK har även 
genomgått en utbildning i Tävlingsjuridikens fundament. 
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6.4. Domare 
Syftet med domarforum är att vidareutveckla våra domare samt upprätthålla och 
säkerställa kvalitet och samsyn inom svensk bedömning. Domarforum är till för alla 
licensierade domare. 
Domarforum arrangerandes i TK regi i november. För första gången genomfördes 
domarforum digitalt. På grund av pandemin har TK inte kunnat licensiera fler domare 
eftersom möjligheten att bisitta inte funnits.  

 

6.5. TK Administration 
Under hösten har ett flertal dispenser och sanktioner behandlats. TK har besvarat frågor 
från medlemsföreningar samt från andra externa frågeställare. TK har även samarbetat 
med övriga kommittéer i förbundsrelaterade frågor. 
 
TK har bestått av fyra medlemmar under året, Felicia Rönnkvist (ordförande), Josephine 
Nyman Richt, Cecilia Kvanman och Rebecca Dahlqvist 

 

7. Landslagsutskottet - LU  
7.1. LU Administration  
Landslagsutskottet (LU) ska stimulera tävlingsverksamhet internationellt genom 
landslagsverksamhet, skapa förebilder för andra cheerleaders och sprida kunskap i god 
träning inför tävling. 
 
LU var vilande under våren 2020 och låg då under TK. I oktober 2020 tillsattes nya 
medlemmar i LU. Isabella Bergvik (ordförande), Sofia Hartell och Alexander Skripcevski. 
 
På grund av Covid19-pandemin tog SCF i mars beslutet att inte skicka några landslag till 
VM 2020. ICU ställde sedan in VM 2020 i början på april. 
 
SCF kansli har under våren 2020 tillsammans med TK tagit fram ett nytt syfte för 
landslagen. Ett projekt för att tydliggöra processer och organisation i LU har även 
genomförts. Höstens arbete har fokuserat på att stabilisera verksamheten, ta in input från 
RF samt se över möjligheter att integrera RF:s elitstöd med SCFs verksamhet. 
 

7.2. Möten 
Ett möte har genomförts med LU den 10 oktober där alla medlemmar var närvarande 
samt Förbundskapten Karolina Olofsson. LU har genomfört ett gemensamt möte med TK 
och IU där strategi VM 2021 diskuterades. 

 

7.3. Årets landslag 
SCF har under året haft tre landslag, juniorlandslaget dam, damlandslaget och mixade 
landslaget. Samlingar genomfördes enligt planerat fram tills oktober. Därefter  
Landslagstränarna hade i augusti en gemensam samling tillsammans med 
förbundskapten och representanter från RF på Bosön.  
I december ställdes det fysiska deltagandet på VM 2021 i april in på grund av den 
rådande pandemin.  
 


