
Bakgrund till de nya stadgarna 
Detta dokument är tänkt att förklara bakgrunden till de ändringar vi gjort i stadgarna. Det mesta är 
enbart flyttat för att skapa en tydligare röd tråd, i syfte att gör de mer lättförståeliga och därmed 
stärka demokratin. Det är även en del andra ändringar som gjorts. Andemeningen är följande; 

Stadgar 
Stadgarnas ändamål: stärka demokrati. Reglera det styrande och kontrollerande. Ska inte reglera det 
verkställande, utan det lämnas till styrelse, kommittéer samt årsmöte att reglera. Detta för att vi ska 
kunna anpassa hur vi genomför besluten baserat på våra nuvarande behov, samt vilka individer och 
kompetenser vi har i olika utskott och kommittéer. 

Därför har vi flyttat ut delar som styr TK, UK mm till ett separat dokument, så att de delarna kan 
justeras enklare efter behov. Det SCF ansvarar för enligt stadgarna kan (och bör) FS delegera till 
relevanta kommittéer och utskott. Tanken är bara att det ska stå att de som är invalda i FS ansvarar 
för att dessa saker görs, och att det är personer med rätt kompetens som gör dem. 

Ändamål med stadgarna och SCF 
Detta är det vi använt som syfte till att verifiera om en del i stadgarna är relevanta eller ej. 

SCF ska främja och administrera cheerleading både som idrott och sport i sverige. (vi ska komma ihåg 
idrotten också, där man kan träna för träningens skull utan avsikt att tävla). 

Vi underhåller definitionen av sporten. (tävlingsregler mm) 

Vi är aktivt inkluderande. Arbetar för att alla kan utöva cheerleading oberoende av förutsättningar 
eller ambitionsnivå. (dvs alla får vara med, minoriteter, kulturella olikheter, motoriska olikheter mm) 

Vi representerar svensk cheerleading i utlandet (politiskt och sportsligt). 

Främja bra hälsa och sunt leverne. (behövs för att vi ska ha något att hänvisa till gällande vad som är 
ok eller inte ok på tävlingar, reklam mm.) 

Är ideella 

Skapa och främja trygg och god idrottskultur och sportmannanda inom sporten och i 
medlemsföreningarna.  

Medlemmar 
Ideella föreningar (kan ha ekonomiska intressen ELLER verksamhet, inte båda) 

Demokrati - vad betyder det för oss? 
Alla ska ha information i god tid innan möten, beslutsunderlag och kallelse. 

Man ska få föreslå ändringar, motioner. 

Transparens, styrelsen behöver berätta vad de beslutat. Årsmötet också. 

Beslutsordning, vilka kan besluta vad? Styrelse, årsmöte, delegera till utskott & kommittéer. 

Beslutsförfarandet ska vara lättöverskådligt. 



Valberedningens ansvar. Presentera sitt val med motivation. Tydliggöra valberedningens ansvar; inte 
sätta ihop enskilda individer utan sätta ihop en bra grupp som ska kunna utföra sitt uppdrag som 
styrelse. 

Skydd 
Skydd för förbundet, för idrotten/sporten, för medlemmarna 

Revisor – ekonomi + verksamhet 

Bevilja eller neka ansvarsfrihet 

Bevilja/neka medlemskap. Uteslutning. 

Skydda sportens integritet. Tar avstånd från rasism, våld mm, men skriver positivt kring vad vi anser 
stärker vårt anseende istället. 

Någon att vända sig till när något är fel. Etiska rådet. 

Följa barnkonventionen (ex riktlinjer för föreningars tryouts mm) 

Årsmöte 
Se till att årsmötet blir lätt att göra enkelt, så att alla på plats förstår vad som händer. 


