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Svenska Cheerleadingförbundet 2018-2019 
 

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 idag 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 

 

 

-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 Klubb-VM (anordnas av IASF). 

 

-Medarbetare 
Vi har under de senaste åren anställt två personer på halvtid med avsikten att stabilisera SCFs 

verksamhet för ökad kontinuitet och transparens. Vi har för avsikt att ytterligare arbeta i riktning för 

stabilitet och därmed anställa och/eller arvodera fler personer under olika former. 

 

 

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 
SCFs ordinarie verksamhet är omfattande varför ett arbete med att driva utveckling i projektform har 

inletts. Följande projekt planerar SCF att driva under kommande verksamhetsår. Vilka övriga projekt 

som kommer att genomföras beror på tillgång till personresurser. 

 

• Ansökan RF 2019 

• Active Cheer Sweden fas 3 

• Integritetsprojektet 



• Etisk nämnd 

• Idéprogram fas 2 

• Landslagsutskottet fas 2 

• ECU utbildningsprojekt 

 

Rapporter från projekten publiceras löpande på hemsidan. 

 

-Ansökan RF 2019 
Medlemskap i Riksidrottsförbundet är viktigt för att vi som förbund ska kunna ge bätte stöd till våra 

medlemmar och för att utveckla svensk cheerleading. Vi ska utforma en ansökan och förankra denna 

internt och externa. Vi ska även 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 
Syftet med införandet av Active Cheer Sweden är att på ett enkelt sätt göra cheerleading tillgänglig 

för fler utövare. 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.  

Vi har genomfört fas 1 och fas 2 sedan 2017 och vill nu ta steget vidare  för att sprida cheerleading. 

I Fas 1 tog vi hit konceptet, testade det på några pilotföreningar och översatte materialet till svenska. 

I Fas 2 har lagt ut Active Cheer i linjen och har en fungerande process för detta.  

I Fas 3 har vi sökt pengar från Framtidsfonden  via Svenska spel och Riksidrottsförbundet och arbetar 

med nya föreningar som målgrupp. 

Medlemsföreningar och intressenter som medverkar i pilotprojektet 2017 för att införa Active Cheer 

Sweden har en viktig roll. Deltagarna har goda förutsättningar att påverka användningsområden, 

möjligheter att ställa krav på stöd i fortsatt utveckling av den svenska versionen och får chansen att 

delta i nya samarbeten.  

-Integritetsprojekt 
Projektet ska inom i mindre delprojekt ta fram policys, riktlinjer, revidera befintligt material, och ta 

fram utbildningsmaterial i syfte att stärka tränare och barn i deras roller. Projektet ska även 

undersöka och utvärdera befintliga normer och värderingar inom Svensk cheerleading. Bidra till och 

bidra till en n tryggare framtid.  

 

-Etisk nämnd 
Projektet ska skapa förutsättningar för att tillsätta en etisk nämnd som har ett grundregelverk att 

arbeta utifrån. Projektet ska även utreda hur nämnden ska definieras.  

-Idéprogram 
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. Ideprogrammet ska struktureras enligt SISUs målstege.  

Projektet ska fortsätta att arbeta med utformningen av vårt idéprogram under kommande år.  

-Landslagsutskottet 
Definieras under verksamhetsåret. 

-ECU utbildningsprojekt 
ECU har initierat ett pan-europeiskt utbildningsprojekt. Meningen är att ta fram material för att  

 


