
Verksamhetsplan Cheer Future 802443-1572 

säsongen 2019/2020 

 

Verksamheten 

Verksamheten utökas med 3 barngrupper då kön växer för varje år. Möjlighet till fler träningstider 

denna säsong då gymnastikklubben lagt ner flertalet grupper och där med frigjort tider i hallen. Vi 

satsar på interna utbildningar och SISU utbildningar då vi har många nya och unga ledare och få SCF 

utbildningar går i länet under säsongen. Ledarna uppmanas göra aktiviteter i sina lag och med flera 

lag gemensamt för att stärka föreningskänslan. Ungdomslagen samt så många barngrupper som 

möjligt deltar i vår egen tävling Future Winter Cup som går av stapeln i Januari. Utöver detta deltar 

flertalet av ungdomslagen i DM i Luleå och ev RM och/eller JAM i Nyköping 

 

barngrupper: 

Alpha 2012 Nybörjare 

Bravo 2013/2014 Nybörjare 

Guns 2010/2011 Nybörjare 

Bullets 2010/2011 Fortsättning 

Ungdomsgrupper: 

Rifles 2009-2007 

Rangers 2009-2007 

Recruits 2009-2007 

Junior 2006 

Senior 

Styrelsen 

Styrelsens fokusområden under säsongen: 

Rusta för framtiden 

Styrelsen kommer fortsatt som förra säsongen arbete med 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. 



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 Januari 2020 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 2019/2020 

Intäkter 
 Medlems-/träningsavgifter 210 000 

Lokstöd 130 000 

FWC 90 000 

Uppvisningar 15 000 

Sponsorer 15 000 

Försäljningskampanjer 300 000 

Övriga intäkter (egenavgifter tävling mm) 50 000 

Summa Intäkter 815 000 

Kostnader 
 Licenser och förbundsavgifter 38 000 

Lokalkostnader 75 000 

FWC 30 000 

Kompetensutveckling 45 000 

Koreografi och musik 35 000 

Dräkter 60 000 

Försäljningskampanjer 200 000 

Tävlingar 230000 

Profilkläder 20 000 

Arvode 55 000 

Bank, IT, Försäkring mm 25 000 

Städ och underhåll lokal 25 000 

Summa kostnader 838 000 

Resultat -23 000 

 

Kommentarer budgetförslag. 

Föreningen genomför en satsning på uppgradering av tävlingsdräkter med en långsiktig plan på att 

köpa in en ny uppsättning och design varje år. I år köps dräkter till seniorlaget in då tidigare lager av 

dräkter finns i mycket begränsat antal av de större storlekarna vilka seniorlaget är i behov av. Ökade 

lokalkostnader till följd av fler träningstider. En satsning på köp av ny musik genomförs även i år då 

föreningen under en längre tid återbrukat musik och det nu finns ett stort behov av att köpa in ny 

musik. Utökade kostnader på FWC då vi under fjolåret tog beslutet att satsa mer på ljud och 

bakgrund till tävlingen för att göra den mer professionell. 


