
Verksamhetsplan Cheer Future 802443-1572 

säsongen 2018/2019 

 

Verksamheten 

Inga planer på att utöka antalet grupper finns denna säsong då det är ont om träningstider och 

befintliga grupper redan har svårt att få tider till träning. Fortsatt stort fokus på utbildning. 

Tävlingsgrupperna planerar genomföra 1-2 tävlingar inom Norr- och Västerbotten samt 1-2 tävlingar 

i södra Sverige. Ledarna uppmanas göra aktiviteter i sina lag och med flera lag gemensamt för att 

stärka föreningskänslan.  

 

Träningsgrupper: 

Armies- 2010-2011 

Explosions- 2009-2010 

Tävlingsgrupper: 

Generals- 2005-2008 

Captains- 2005-2008 

Navy- 2005-2008 

Soldiers- 2003-2006 

Marines- 2003-2006 

Special Forces- vuxengrupp 

 

Styrelsen 

Styrelsens fokusområden under säsongen: 

Rusta för framtiden 

Styrelsen kommer fortsatt som förra säsongen arbetamed att ta fram styrdokument för föreningen. 

Detta för att underlätta styrningen av föreningen och att jobba bort singelkompetenser som idag är 

ett problem i föreningen. Det skall vara lätt att sätta sig in i de olika arbetsuppgifter, stora som små. 

Styrelsen fortsätter att satsa på att utbilda ledare och bjuda in engagerade föräldrar för att bli en del 

av föreningens kompetens för att hålla liv i föreningen långt in i framtiden.  



Även fortsatt fokus på klubben som varumärke även det för att säkerställa framtiden. Fortsatt arbete 

med hemsida, sociala media samt profilering via klubbkläder och synlighet i samhället 

Arrangemang och tävlingar 

Styrelsen kommer via projektgrupp och ledare att arrangera FWC i början av 2019 och utöver det 

några uppvisningar i egen regi. Styrelsen ansvarar för att tillsammans med några tränare att ta fram 

förslag på resmöjligheter och boenden för de aktiva och deras ledare till de tävlingarna som ligger 

utanför Norrbotten.  

Budget 2018/2019 

Intäkter  

Medlems-/träningsavgifter 220 000 

Gåvor och bidrag 150 000 

Verksamhetsintäkter 100 000 

Försäljningsintäkter 100 000 

Övriga intäkter 45 000 

Summa 615 000 

Utgifter  

Tävlingar  300 000 

Licenser och avgifter förbund 45 000 

Lokalhyra 55 000 

Dräkter 30 000 

Utbildning och konferens 85 000 

Redskapsinköp 10000 

Musik och koreografi 20000 

Profilkläder 45000 

Arvoden  150000 

Övrigt 20 000 

Summa 760 000 

Resultat -145 000 

 

 

Kommentarer budgetförslag. 

Då föreningen haft överskott flertalet år så har styrelsen valt att lägga fram en minusbudget i år igen. 

En buffert är bra att ha men det behöver inte vara onödigt stor. Föreningen har satsat mycket på 

utbildning vilket gör att fler ledare erhåller arvode i år vilket betyder ökade kostnader gällande 

arvoden.  

 

 


