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Svenska Cheerleadingförbundet 2019 
 
Till årsmötet överlämnas Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan som är 
framarbetad i samarbete med förbundets kommittéer och arbetsgrupper. 

 
Periodens verksamhetsplan är framtagen för tiden från halvårsskifte fram till kalenderårets skifte 
i samband med föreslaget byte av räkenskapsperiod och för att underlätta inträdet i 
Riksidrottsförbundet. 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. 
 

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). 
 
 
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 

 
 
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 tre personer anställda 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. Inträdet i RF ger 
förutsättningar, och ställer även krav på oss i denna riktning. 



 
 

Fokusområde 
Då vi har ett förkortat verksamhetsår kommer vi att fokusera på de åtaganden som gäller för oss 
som nyinträtt Specialförbund enligt RFs direktiv. Därutöver måste vi utveckla 
förbundsutvecklingsplan,  elitutvecklingsplan,  projektansökningar etc. enligt RFs strategi 2025. 
Vi kommer även jobba med att SCFs organisation i framtiden samt att söka efter en general 
sekreterare.  
Vi påbörjar också ett arbete att börja använda RFs tjänst den digitala arbetsplatsen.  
 

Projekt  
Följande projekt planerar förbundet driva under kommande verksamhetsperiod. Vilka övriga 
projekt som kommer att genomföras beror på tillgång till personresurser. 
 

• Antidoping - genomföra en förstudie inom området antidoping. 
• Trygg Idrott - skapa en trygg idrottsmiljö 
• Idéprogram fas3 - verksamhetsområden ska vidareutvecklas och Mål formuleras för 

Idéprogrammet Cheerleading Vill. 
• Landslagsutskottet fas 2 - Färdigställande av alla dokument och mallar för 

landslagsorganisationen. 
 
 
 


