
Verksamhetsplan säsongen 2017/2018 

 

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. Tävlingsgrupperna planerar genomföra 3-4 

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: 

Warriors- 2012-2014 

Armies- 2011-2012 

Explosions- 2009-2010 

Tävlingsgrupper: 

Generals- 2005-2008 

Captains- 2005-2008 

Navy- 2005-2008 

Soldiers- 2002-2005 

Marines- 2002-2005 

Aviators- 2002-2005 

 

Styrelsen 

Styrelsens fokusområden under säsongen: 

Rusta för framtiden 

Styrelsen kommer arbeta mestadels med att ta fram tydliga styrdokument för föreningen. Policy, 

riktlinjer och arbetsbeskrivningar dels för den ordinarie verksamheten men även för projekt som är 

återkommande så som arrangemang. 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. 

För att trygga framtiden kommer en hel del arbete ligga på att hitta framtidens ”eldsjälar” både 

bland våra befintliga ledare men även bland övriga aktiva och föräldrar som visar intresse.  



Tack vare att RM/SM det gånga året drog in så otroligt bra med pengar, mer än väntat, så kommer 

styrelsen att satsa en hel del på redskap och material för att förbättra träningsmiljön och 

förutsättningarna i vår träningslokal. Ett nytt helgolv är att prioritera då Svenska 

cheerleadingförbundet har utökat tävlingsgolvets storlek med 2 mattvåder samt att vi vill byta ut de 

rosa mattorna pga av att de dammar mycket och påverkar luften i lokalen på ett negativt sätt.  

En del arbete kommer fokusera på klubben som varumärke även det för att säkerställa framtiden. 

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

samhället. I budgetförslaget finns pengar för subventionering av föreningskläder för att så många 

som möjlighet skall kunna bära föreningens kläder och där med öka synligheten för föreningen.  

Arrangemang och tävlingar 

Styrelsen kommer via projektgrupp och ledare att arrangera FWC i januari 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 2017/2018 

Intäkter  

Medlems-/träningsavgifter 220 000 

Gåvor och bidrag 80 000 

Verksamhetsintäkter 150 000 

Försäljningsintäkter 150 000 

Övriga intäkter 85 000 

Summa 685 000 

Utgifter  

Tävlingar  375 000 

Licenser och avgifter förbund 45 000 

Lokalhyra 55 000 

Dräkter 50 000 

Utbildning och konferens 85 000 

Redskapsinköp 100 000 

Musik och koreografi 15 000 

Profilkläder 90 000 

Arvoden  70 000 

Övrigt 20 000 

Summa 905 000 

Resultat -220 000 

 

 

Kommentarer budgetförslag. 

Då föreningen haft överskott flertalet år, speciellt föregående år då RM/SM arrangemanget gav 

betydligt större överskott än vi räknat med så finns ett behov av att investera dessa pengar i 

medlemmarna och verksamheten. Styrelsen har därför tagit fram ett förslag som inrymmer en del 

nya investeringar så som en ny matta. En ny matta är viktig dels för att SCF ändrat på storleken på 

tävlingsytan men allra störst behov finns att ersätta den rosa mattan som idag finns i Ing3 hallen. 

Styrelsens förslag är även att subventionera tävlingar till större grad i år då vi ser en möjlighet att 

göra så. Som en följd av föreningens nya profil, med ny logotyp, nya föreningsfärger, ny hemsida och 

nya dräkter så ser styrelsen ett behov av att förnya de överdragskläder som föreningen haft hittills. 

För att alla som önskar köpa dessa skall ha råd och för att fler skall vilja, så föreslår styrelsen en 

subventionering av dessa kläder vid första anskaffningen. Fortsatt stor fokus på utbildning då vi har 

många nya ledare och för att kunna vara/bli tävlingsledare så finns krav från SCF att ledarna skall ha 

gått vissa utbildningar. Eftersom att fler ledare utbildas så blir det även fler som kvalificerar sig för 

att kunna få arvode, varpå den posten är något förhöjd i år.  

 


