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Svenska Cheerleadingförbundet 2020 
Till årsmötet överlämnas Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan som är framarbetad i 

samarbete med förbundets kommittéer och arbetsgrupper. Svenska Cheerleadingförbundets 

verksamhet ska utgå från vårt uppdrag och vision. Föreslagna aktiviteter i planen är framtagna 

utifrån denna samt de behov som identifierats som mest relevanta och prioriterade under denna fas i 

SCFs utveckling.  

 

Mission  
Skapa förutsättningar för medlemsföreningarna att bedriva cheerleadingverksamhet.  

 

Vision  
Alla som vill kan utöva cheerleading på den nivå och inom den inriktning de själva vill.  

 

Idrottens organisation  
Nationellt är SCF idag medlem i Riksidrottsförbundet (RF). SCF är även medlem i de internationella 

organen International Cheer Union (ICU), European Cheer Union (ECU) samt International All Star 

Federation (IASF).  

 

SCF organisation  
Kansli  
Vårt kansli har utökats till att omfatta fyra personer anställda på halvtid. Inträdet i RF ger 

förutsättningar, och ställer även krav på oss att stabilisera vår verksamhet, varför vi har påbörjat 

rekryteringen av en generalsekreterare.  

 

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  

• JN – Juridiska nämnden  

 



 
 

3 
 

 

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).  

 

Elitutveckling  
Under kommande år kommer kansliet se över hur vi kan använda oss utav RFs resurser gällande elit-
utveckling. Även TK och LU kommer att vara involverade i arbetet framöver.  
 

Fokusområde  
Vi kommer att fokusera på att anpassa oss till de nya förhållanden det innebär att vara ett SF 

inklusive strategi, organisation och arbetssätt.  

 

Projekt  
Följande projekt planerar förbundet driva under kommande verksamhetsperiod.  

Projekt delfinansierade av RF  

• Trygg Idrott - skapa en trygg idrottsmiljö  

• Internationell strategi  

• Jämställdhet 

Projekt helfinansierade av SCF 

• Idéprogram fas3 - verksamhetsområden ska vidareutvecklas och Mål formuleras för 

Idéprogrammet Cheerleading Vill.  

• Översyn utbildningssystem 

• Landslagsutskottet fas 2 - Färdigställande av alla dokument och mallar för 

landslagsorganisationen. 

 

 

 


