
Förslag på  

VERKSAMHETSPLAN 

Svenska Cheerleadingförbundet 
2021-01-01 – 2021-12-31 



 
 

2 
 

 

Innehåll 
Svenska Cheerleadingförbundet 2021 .................................................................................................... 3 

Vår verksamhetsidé ................................................................................................................................. 3 

Mission .................................................................................................................................................... 3 

Vision ....................................................................................................................................................... 3 

Värdegrund .............................................................................................................................................. 3 

Idrottens organisation ............................................................................................................................. 4 

SCF organisation ...................................................................................................................................... 4 

Kansli ................................................................................................................................................... 4 

Kommittéer och utskott ...................................................................................................................... 4 

Corona ................................................................................................................................................. 4 

Mästerskap och tävlingar .................................................................................................................... 4 

SCF målgrupper och inriktning 2021 ....................................................................................................... 5 

Elit ........................................................................................................................................................ 5 

Barn och Ungdom ................................................................................................................................ 5 

Vuxen ................................................................................................................................................... 5 

Para ...................................................................................................................................................... 5 

Äldre .................................................................................................................................................... 5 

Fokusområde ........................................................................................................................................... 6 

Projekt ................................................................................................................................................. 6 

Pågående projekt, delfinansierade av RF ........................................................................................ 6 

Pågående projekt, helfinansierade av SCF ...................................................................................... 7 

Nya projekt, helfinansierade av SCF ................................................................................................ 8 

 



 
 

3 
 

 

Svenska Cheerleadingförbundet 2021 
Till årsmötet överlämnas Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan som är framarbetad i 
samarbete med förbundets kommittéer och arbetsgrupper, och med input ifrån föreningar. Svenska 
Cheerleadingförbundets verksamhet ska utgå från vårt uppdrag och vision som förankrats med RF i 
förbundsutvecklingsplanen, FUP. Denna gäller för åren 2020 och 2021. Föreslagna aktiviteter i planen 
är framtagna utifrån denna samt de behov som identifierats som mest relevanta och prioriterade 
under denna fas i SCFs utveckling.  

Vår verksamhetsidé 
Tillsammans spränger vi gränser 

Cheerleading är en idrott som kännetecknas av uppmuntran, kreativitet och samarbete. Cheerleading 
uppmuntrar och peppar till att klara av mer än vad vi tror är möjligt. Cheerleading är kreativ, nyfiken 
och vill hela tiden utvecklas. I cheerleading är samarbete och gemenskap i centrum och cheerleading 
tar tillvara på de naturliga förutsättningarna för att vara inkluderande – här finns en plats för alla. 

Mission 
Skapa förutsättningar för medlemsföreningarna att bedriva cheerleadingverksamhet. 

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

Värdegrund 
Vi är innovativa 

Vi vågar tänka i nya banor. Vi inspireras av varandra och låter andra ta inspiration av oss. 

Allas lika värde 

Alla är lika viktiga och vi välkomnar och lär av varandras olikheter. Vi uppskattar oss själva, varandra 
och andra. 

Trygghet och säkerhet 

Både på tränings/tävlingsgolvet och utanför. Vi tar ansvar för oss själva och varandra. Här är det rent 
spel som gäller. 
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Idrottens organisation 
Nationellt är SCF 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 syftar till att, på förbundsstyrelsens uppdrag, stödja det löpande arbetet och den 
verksamhetsinriktning som årsmötet har tagit fram. 

Inträdet i RF ger förutsättningar, och ställer krav på oss att stabilisera vår verksamhet. Vårt kansli är i 
en expansiv fas och omfattar fyra personer anställda på halvtid och en generalsekreterare på heltid, 
men behöver utökas för att möta vår förmodade tillväxt och den utveckling som vi har åtagit oss att 
göra i och med inträdet i RF. 

Kommittéer och utskott 
För att bedriva 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 

Corona 
Under rådande pandemi behöver vår idrott visa ansvar och ledarskap tillsammans med resten av 
idrottsrörelsen. Det leder till snabba beslut där SCF eftersträvar transparens i möjligaste mån. Syftet 
med besluten är, utöver att följa ansvariga myndigheters råd och rekommendationer, även att borga 
för ett tryggt och säkert utövande av vår idrott, samt att undvika onödiga ekonomiska konsekvenser 
och situationer med potentiell orättvisa i vår sport. 

Mästerskap och tävlingar  
SCF har rätt att anordna 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). 
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SCF målgrupper och inriktning 2021 
Elit  
Under kommande år kommer vi att kartlägga vilka trösklar som finns för att få fler utövare och före-
ningar på högsta elitnivå, samt att förbereda för framtida utveckling genom att skapa fler förutsätt-
ningar för elitverksamhet. 
 

Barn och Ungdom  
Under kommande år kommer SCF arbeta förberedande inför att kunna dela ut projektstöd med start 
2022. Vi ska i övrigt se över hur vår verksamhet behöver anpassas efter de nya anvisningar för Barn 
och Ungdom som annonserats, och vilket stöd vi kan få i denna process. 
 

Vuxen  
Under kommande år kommer vi att arbeta för att fler föreningar ska kunna ge möjlighet till målgrup-
pen att träna cheerleading. SCF ska utöka den verksamhet som målgruppen kan nyttja och det stöd 
som föreningar kan få gällande målgruppen. 
 

Para  
Under kommande år kommer vi att arbeta för att fler föreningar ska kunna ge möjlighet till målgrup-
pen att träna cheerleading. SCF ska utöka den verksamhet som målgruppen kan nyttja och det stöd 
som föreningar kan få gällande målgruppen. 
Dessutom ska vi se över hur vi kan använda RFs stöd gällande Para. 
 

Äldre  
Under kommande år ska ett projekt genomföras för att ta fram ett koncept för äldre inom cheerlea-
ding. 
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Fokusområde 
Vi kommer att fortsatt anpassa oss till de nya förhållanden det innebär att vara ett SF inom RF 
inklusive strategi, organisation och arbetssätt. 

Projekt 
Följande projekt planerar förbundet driva under kommande verksamhetsperiod. 

Pågående projekt, delfinansierade av RF 
 Trygg Idrott - skapa en trygg idrottsmiljö 

Projektet syftar till att kunna erbjuda trygg cheerleading för alla oavsett om det handlar om 
barn, ungdomar eller vuxna. 
Under 2021 kommer workshops med det mixade landslaget att genomföras. Därefter ska 
projektet summeras och överlämnas till operativ verksamhet. 

 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 
genom att utmana vad en jämställd idrott egentligen innebär och för vem samt utveckla nya 
metoder för jämställdhetsarbetet. 
Projektet fortsätter att arbeta kompetenshöjande inom SCFs organisation under 
nästkommande år. 

 SF-insats 
Projektet syftar till att bidra till föreningarnas utveckling av barn- och ungdomsidrott i linje 
med strategi 2025, att 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 ska under 2021 fullfölja träffarna mellan RF/SISU distrikt och SCFs 
medlemsföreningar. Uppföljning och återrapport av nulägesanalys sker senast februari 2021. 

 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 2021 kommer vi att genomföra ett pilotprojekt på temat ”konceptprototyp”, där vi 
paketerar erfarenheter ifrån kartläggningen. Vi har sedan tidigare mycket goda erfarenheter 
ifrån att arbeta med koncept för att underlätta införande av nya målgrupper (Active Cheer, 
breddverksamhet utan hög ingångströskel) och tror att färdigt koncept kan bidra till hög 
framgångssannolikhet. 
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Pågående projekt, helfinansierade av SCF 
 Idéprogram fas3 

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. 
Nästa steg är att vidare utveckla verksamhetsområden och formulera mål för 
Idéprogrammet Cheerleading Vill. 

 Översyn utbildningssystem och digitalisering av utbildningar 
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.  
Projektet har som mål att skapa ett kvalitetssäkrat utbildningssystem under året. Ytterligare 
ska nivån på digitalt genomförande höjas. 

 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. 
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Nya projekt, helfinansierade av SCF 
 DF - utredning av förutsättningar och arbetssätt 

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. 
Under 2021 ska utredningen resultera i en klar bild av vilka stöd vår idrott kan erhålla på 
distriktsnivå. 

 Digital bedömningsutveckling 
För att kunna genomföra en form av kompetensutveckling för vår idrott, oavsett inställda 
tävlingar, ska projektet se över möjligheter till digital bedömningsutveckling. 
Projektet ska även kartlägga lösningar på digitala tävlingsalternativ till fysisk tävling. 

 Projektstöd Barn & Ungdom  
Från 2022 kommer SCF att dela ut projektstöd till medlemsföreningar inom 
verksamhetsområdet Barn och Ungdom. 
Under 2021 behöver SCF alltså utreda strategi för inriktningen av projektmedel, rutiner för 
ansökan och återrapportering. 

 Hederstecken  
Projektet syftar till att ta fram en struktur för att utge hedersomnämnanden inom vår idrott. 
Projektet genomförs under 2021. 

 Marknadsföring sociala medier  
Projektet syftar till att bygga vår närvaro på sociala medier och använda kanalen för både 
information inom idrotten samt som stöd för synliggörande av framtida sponsorer. 

 Active Cheer fas 2  
Projektet syftar till att vidareutveckla konceptet Active Cheer för att kunna erbjuda idrotten 
cheerleading för fler. 


