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Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22
Plats:

Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00.

Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till
styrelseposter och övriga kandidater.
§1.

Årsmötets öppnande
Katarina Ericsson förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av Årsmötesordförande
Mötet beslutade att välja Gunnar Larsson, Riksidrottsförbundets ordförande, till
årsmötesordförande.

§3.

Val av sekreterare
Mötet beslutade att välja Petra Persson till sekreterare.

§4.

Val av justeringspersoner (3st)
Mötet beslutade att välja Carin Sjöblom och Olle Blom, tillsammans med mötets
ordförande Gunnar Larsson, som justeringspersoner.

§5.

Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen med tillägg för följande förtydliganden:
§ 21 Under denna paragraf ingår en presentation av budgeten för 2005.
§ 23 Här ska årtalet 2005 ändras till år 2006.

§6

Fastställande av röstlängd
Borås Flugan
Örnsköldsvik GF
Haninge Cheer Elite
Gothenburg Cheer One
Malmö All Star Cheerleaders
Luleå Cheer & Dance Team
KFUM/Dala Cheer Teams
Göteborgs Cheerleading VVK
Vänersborgs Cheerleading
Haninge Power Cheer & Dance
Hudiksvalls Gymnastikförening
Åmål Drill & Dans
Röstlängden består av sammanlagt tolv föreningar.

§7

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet betraktas som behörigt utlyst.
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§8

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004 sammanfattades och presenterades
kortfattat av Katarina Ericsson. Efter detta uppkom en del frågor och synpunkter som
resulterade till en del tillägg i verksamhetsberättelsen, se nedan.
Verksamhetsberättelse 2004 Utbildningskommittén
Rättelser i dispensförteckningen:
-

Maria Gustafsson – Beviljad
Cecilia Lyché – Få gå steg 3 med mindre än 12 mån mellanrum.
Cecilia Rosén – Få gå steg 3 med mindre än 12 mån mellanrum.

Verksamhetsberättelse 2004 Informationskommittén (IK)
Den parates som finns runt vissa personer i medlemslistan över IK innebär att de endast
blivit kallade till vissa specifika tillfällen/möten, de har alltså ej blivit kallade till alla IKmöten.
Distriktens verksamhetsberättelser
Det har tyvärr endast inkommit en verksamhetsberättelse från distrikten, detta från distrikt
väst/södra.
Mötet antog förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004 med
tilläggen som beskrivits ovan. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
§9.

Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2004
Kassören, Marie Henriksson, presenterade kortfattat förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 2004.
Följande förtydliganden gjordes:
• Årsomsättningen har ökat markant sedan förra året. Detta beror i huvudsak på att EM i
Cheerleading arrangerades av SCF under 2004.
• SCF visar upp ett mycket bra resultat för 2004. Man måste dock ha i åtanke att SCF
under 2004 avsatt en stor summa i budgeten som buffert ifall arrangerandet av EM
skulle gå snett. Nu visade det sig att det gick mycket bra och att SCF inte hade behov
av denna buffert.
• EM gick i förlust med 13 000 kr. Detta beror till stor del att vi inte sålde så många tshirts och programblad som planerat. Vi hoppas dock kunna använda programbladen i
marknadsföringssyfte framöver.
• Utbildningskommittén visar ett bättre resultat i år än tidigare. Detta beror på att det har
skett förbättringar i de administrativa rutinerna kring utbildningar.
Mötet beslöt fastställa resultaträkning och balansräkning i enlighet med den avgivna
förvaltningsberättelsen.
Gunnar Larsson framförde sina gratulationer till förbundet för att vi visat ett bra resultat
under 2004. Det bådar mycket gott inför framtiden.

§10.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2004
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2004 lästes igenom av ordföranden Gunnar
Larsson.
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§11.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
Mötet beslutade att ge förbundsstyrelsen 2004 ansvarsfrihet.

§12.

Behandling av inkomna motioner
Alla motioner samt styrelsens yttrande lästes upp av Petra Persson. Efter detta fanns det tid
för frågor och diskussion, innan röstningen om motionen genomfördes.
a) Motion nr 1: från Haninge Power Cheer & Dance angående avgifter till förbundet vid
DM och SM.
Efter resultat i omröstningen beslutar mötet att avslå motionen.
b) Motion nr 2: från Haninge Cheer Elite angående avgifter till förbundet vid DM och
SM.
Efter resultat i omröstningen beslutar mötet att avslå motionen.
c) Motion nr 3a: från Hudiksvalls gymnastikförening, och Luleå Cheer & Dance Team
angående kvalificering till kommande tävlingar.
Efter resultat i omröstningen beslutar mötet att bevilja motionen. Beslutet medför att
det enbart är i den klass man tävlar i som man ska kunna kvalificera för kommande
tävlingar. Detta innebär alltså att ett Cheer A lag som har killar med i laget och tävlar i
klassen Cheer A inte kan kvalificera sig vidare till att tävla i Cheer Mixed.
Förtydligande:
Förbundsstyrelsen påpekade dock att det finns andra möjligheter att kvala till
Europamästerskap och Världsmästerskap än genom att delta och placera sig bra på
nationella tävlingar. Petra Persson läser upp de regler som gäller för uttagningar till
klasser och divisioner som inte ingår i SCF:s mästerskapstävlingar. Vid sådana
tillfällen finns även möjligheten för lag att exempelvis skicka in en videofilm och på så
sätt kvalificera sig till tävlingen.
Motion nr 3b: från Hudiksvalls gymnastikförening, och Luleå Cheer & Dance Team
angående att inga killar ska tillåtas i tävlingsklassen Cheer A.
Efter resultat i omröstningen beslutar mötet att avslå motionen. Beslutet innebär alltså
att killar även i fortsättningen tillåts tävla i klassen Cheer A.
d) Motion nr 4: från Hudiksvalls gymnastikförening angående distriktsindelningen, de ska
tillhöra mellersta distriktet istället för nuvarande norra.
Efter resultat i omröstningen beslutar mötet att bevilja motionen. Detta innebär alltså
att Hudiksvalls gymnastikförening kommer att tillhöra mellersta distriktet från och med
år 2006.

§13.

Presentation av valberedningens förslag inför verksamhetsåret 2005
Carin Sjöblom, delegat i valberedningen, presenterade valberedningens förslag på personer
som är villiga att ingå i styrelsen, därefter presenterades övriga nomineringar.

§14.

Val av ordförande för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2005
Mötet beslutar att utse Hans Lövström till Svenska Cheerleaderförbundets ordförande
under verksamhetsåret 2005.
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§15.

Val av kassör för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2005
Mötet beslutar att välja Marie Henriksson till Svenska Cheerleaderförbundets kassör under
förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2005.

§16.

Val av övriga ledamöter för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2005
Mötet beslutar att välja in Malin Persson, Katrin Wennerström, Sofia Blom, Johanna Julle,
Jenny Wiezkos, Karin Löhesaar, Katarina Wennberg som ledamöter i förbundsstyrelsen
verksamhetsåret 2005.

§17.

Val av suppleanter för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2005
Det finns inga kandidater till suppleantposterna.

§18.

Val av revisorer för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2005
Mötet beslutar att välja Förvaltnings AB Ewa & Co till revisorer för verksamhetsåret 2005.

§19

Val av ordförande och ledamöter i valberedningen, verksamhetsåret 2005
Mötet beslutar att välja Benny Lundström till ordföranden och Carin Sjöblom, Ulrika Blom
och Karolina Olovsson till delegater i valberedningen för verksamhetsåret 2005.

§20.

Behandling av inkomna förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2005.
Inga förslag har inkommit.

§21.

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2005
Mötet gick igenom förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2005, denna
genomgång innefattade även presentation av förslaget till budget för 2005.
Frågor kring budgeten:
Startavgift VM: Carin Sjöblom undrade om SCF står för startavgiften till VM. Svaret är ja,
SCF står för startavgiften och kostanden hittas under budgeten för Internationella.
Följande tillägg till SCF-budget 2005 gjordes inför årsmötet:

•

För att presentationen av budgeten ska bli så tydlig som möjligt har vissa förtydliganden
gjorts. Det som tidigare ingick i posten ”övriga kostnader” specificeras istället under de
områden där kostnaderna härstammar ifrån. Detta medför följande förändringar i budgeten:
o Kostnader Resor: tot 52 000 kr
o Kostnader Distriktsbidrag: tot 33 000 kr
o Kostnader ECA: tot 2000 kr
o Kostnader Porto, tel, kop m.m: tot 18 250 kr
o Övriga kostnader: tot 41 500 kr

•

Kostnad för läger: i UK:s budget tillkommer kostnaderna för att arrangera ett cheerleadingläger i Sverige för SCF:s medlemmar. Till detta läger avsätts 40 000 kr totalt.

§22.

Godkännande av verksamhetsplan och budgeten för verksamhetsåret 2004
Mötet beslutar att godkänna förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för
verksamhetsåret 2005 med tilläggen som presenterades ovan.
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§23.

Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2006
Mötet beslutade att fastställa avgifter för verksamhetsåret 2006 enligt nedanstående med
reservation för förändring på nästa årsmöte:
Licensalternativ 12 år och uppåt: Grund à190 kr
Utökad à 230 kr
Gymnastik elit à 125 kr
Licensalternativ upp t.o.m. 11 år: Motion utökad à 20 kr
Utökad à 125 kr
Föreningsavgift 800 kronor per förening.

§24

§ 25

Övriga frågor
• Carin Sjöblom vill understryka vikten av att licenshanteringen måste fungera bättre än
vad den gör just nu.
•

Katarina Eriksson och Petra Persson avtackas, de har valt att avgå från
förbundsstyrelsen.

•

Gunnar Larsson tackas för att han hade möjlighet att delta på SCFs årsmöte. Gunnar
Larsson i sin tur önskar förbundet och alla medlemmar lycka till i framtiden och han
kommer med spänning följa vad som händer inom Cheerleading framöver.

Mötets avslutande
På grund av att ordföranden Hans Lövström var frånvarande under mötet förklarade
ledamot Sofia Blom årsmötet avslutat

______________________
Petra Persson
Sekreterare

________________________
Gunnar Larsson
Ordförande

______________________
Carin Sjöblom
Justerare 1

________________________
Olle Blom
Justerare 2

