Protokoll fört vid Svenska Cheerleading Förbundets Årsmöte 2004-01-24

3URWRNROOI|UWYLG6YHQVND&KHHUOHDGHUI|UEXQGHWVcUVP|WH
Plats:

Hotell Park Inn, Solna

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

§1.
Årsmötets öppnande
Hans Lövström förklarade mötet öppnat.
§2.

Val av Årsmötesordförande
Mötet beslutade att välja Hans Lövström till Årsmötesordförande.

§3.

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

§4.

Val av justeringspersoner (2st)
Mötet beslutade att välja Pernilla Jonsson och Ann-Sofie Engström som
justeringspersoner.

§5.

Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen med tillägg för förtydligande angående EM
datum under § 24.

§6

Fastställande av röstlängd
Eastcoast cheerleaders, Pernilla Jonsson
Stockholm Dynamites, Veronica Godin
Stockholm All Stars, Cecilia Hell
Haninge Cheer Elite, Ann-Sofie Engström
Nykvarns GF, Margareta Thodin Lundberg
Haninge Power Cheer & Dance, Anders Olovsson
Röstlängden består alltså av sex föreningar.
Nedanstående fullmakter var inte undertecknade av firmatecknare, och/eller fanns ej i
original. Dessa fullmakter kunde därmed ej godkännas:
Luleå Cheer & Dance Team, fullmakt till Michael Lundin
DCT-Falun, fullmakt till Paula Ponzer
JDSA Tornados, fullmakt till Emelie Widman
Vgf – cheerleaders, fullmakt till Marika Muchewicz

§7

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet betraktas som behörigt utlyst.

§8

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003 lästes igenom. Efter detta uppkom en del
frågor och synpunkter, se nedan.
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•

,QWHUQDWLRQHOOWDUEHWH Anders Olovsson skulle vilja att verksamhetsberättelsen mer
ingående beskrev arbetet i ECA och ICF. Katarina Ericsson gav därmed mer
information om detta. Hon berättade kort att den nya konstitutionen för ECA kommer
att ändras under våren. Två nya tävlingsklasser ska eventuellt också testas, dessa är
individuell junior och group stunt. Nya tävlingsregler från och med 2005 är även under
framtagning.

•

0HGDUEHWDULQIRAnders Olovsson undradehur SCF har arbetat med att förbättra sin
information till medarbetarna och medlemmarna. Katarina Ericsson berättade att i och
med att Cheerinfo nu även finns på hemsidan har informationsspridningen blivit
snäppet bättre. Katarina uppmanar dock alla medlemsföreningar att delge sina
upplevelser från exempelvis tävlingar och läger och på så sätt göra Cheerinfo än bättre.
Katarina hänvisade även till verksamhetsberättelsen där det står att informationen till
medarbetarna inom SCF inte är utvecklad i den grad som kunde önskas. Arbetskraft
har saknats för detta arbete. En konkret åtgärd som kommer genomföras under året är
att en informationspärm med arbetssätt och rutiner som prövats inom FS under 2003
kommer att distribueras till medarbetare inom SCF under 2004.

•

•

$UEHWHPHGNRQWLQXHUOLJXWYlUGHULQJRFKI|UElWWULQJAnders Olovsson ville ha mer
information om hur om hur SCF har arbetat för att kontinuerligt utvärdera och förbättra
organisationen och befintliga tävlingar. Katarina Eriksson berättade att det numera
finns en gästbok på hemsidan där folka kan skriva in sina synpunkter, det kommer
även snart att upprättas ett utvärderingsformulär på hemsidan. En enkät kommer även
att under 2004 skickas ut till samtliga föreningar där syftet är att få reda på vad SCF´s
medlemmar anser om förbundets arbete. Katarina hänvisade även till den utvärdering
av tävlingssporten som gjorts av TK och som tagits upp i verksamhetsberättelsen.

6DPDUEHWHWPHG6Y*)Anders Olovsson undrade hur SCF arbetat med att utveckla
samarbetet med SvGF. Katarina Eriksson berättade att representanter från FS under
året har haft ett möte med SvGF för att diskutera samarbetet. Vi kommer även att
försöka medverka på Barn och Ungdomsexpressen under året samt delta i annan
utbildning ihop med SvGF.

Mötet antog förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003 med
tilläggensom beskrivits under punkterna,QWHUQDWLRQHOOWDUEHWH0HGDUEHWDULQIR$UEHWH
PHGNRQWLQXHUOLJXWYlUGHULQJ I|UElWWULQJ och 6DPDUEHWHWPHG6Y*).
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
§9.

Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2003
Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2003 lästes igenom. Kassören var ej närvarande
vid mötet, så förvaltningsberättelsen presenterades av Katarina Ericson och Katrin
Wennerström. Kassören har på grund av sjukdom inte kunnat skicka in regelbundna
ekonomiska rapporter under året och av samma anledning skickades
förvaltningsberättelsen ut väldigt sent.
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Följande förtydliganden gjordes:
• Utbildningskostnaderna är höga i och med att ersättningen till utbildare inkluderar
tiden för förberedelse och tiden då utbildaren är borta. Det är brist på utbildare i
dagsläget, vilket medför att de nuvarande utbildarna blir mycket belastade.
• Lönekostnaderna är höga i och med att kanslitjänsten avslutades senare än planerat.
• Det råder brist på domare idag. För att lösa detta problem instiftades regeln att varje
förening som startar i två lagklasser på SM måste utbilda en egen domare. Om en
förening är så pass stor att den kan tävla i två klasser gjordes bedömningen att de även
har råd med att gå en domarutbildning.
§10.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2003
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2003 lästes igenom.

§11.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
Mötet beslutade att ge förbundsstyrelsen 2003 ansvarsfrihet.

§12.

Behandling av inkomna motioner
• Motion 12a: Ändring av tävlingsdräkter för Cheer Dance vid VM:
Efter resultat i omröstningen beslutar mötet att regeln om att tävlingsdräkterna i Cheer
Dance måste innehålla färgerna blått och gult ska upphävas.
• Motion 12b: Domarutbildningens förläggning:
Efter resultat i omröstningen beslutar mötet att avslå motionen, med tillägget att strävan
alltid ska vara att sprida utbildningen i landet och/eller att sträva efter att ha flera
utbildningar på olika platser.

§13.

Presentation av valberedningens förslag inför verksamhetsåret 2004
Det har inte funnits någon valberedning under 2003. Justeringspersonen presenterade de
personer som är villiga att ingå i styrelsen, därefter presenterades övriga nomineringar.

§14.

Val av ordförande för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2004
Mötet beslutar att utse Hans Lövström till Svenska Cheerleaderförbundets ordförande.

§15.

Val av kassör för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2004
Mötet beslutar att välja Marie Henriksson till Svenska Cheerleaderförbundets kassör under
förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2004.

§16.

Val av övriga ledamöter för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2003
Mötet beslutar att välja in Katarina Eriksson, Cecilia Hell, Lina Nygren, Inga Öhman,
Malin Persson, Petra Persson, Malin Ögren, Katrin Wennerström som ledamöter i
förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2004.

§17.

Val av suppleanter för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2004
Det finns inga kandidater till suppleantposterna.

§18.

Val av revisorer för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2004
Mötet beslutar att välja Förvaltnings AB Ewa & Co till revisorer för verksamhetsåret 2004.
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§19

Val av ordförande och ledamöter i valberedningen, verksamhetsåret 2004
Mötet beslutar att välja Benny Lundström till ordföranden och Carin Sjöblom till delegat i
valberedningen för verksamhetsåret 2004.

§20.

Behandling av inkomna förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2004.
Inga förslag har inkommit.

§21.

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2004
Mötet gick igenom förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2004.

'HWXSSNRPHQGHOIXQGHULQJDUNULQJYHUNVDPKHWVSODQHQVHQHGDQ
•

Informationsspridning:Anders Olovsson anser att det i planen bör finnas en strategi för
hur SCF ska arbeta med att förbättra informationsspridningen. Katarina Eriksson
berättade att detta kommer att göras i februari då FS och kommittéerna träffas för att
konkretisera verksamhetsplanen. Detta innebär att en handlingsplan tas fram för hur
målen i verksamhetsplanen ska uppnås. Mötet ser gärna att denna handlingsplan ska
distribueras till medlemmarna.

•

Anslutningsformer: Anders Olovsson undrade vad som menades med att FS ska arbeta
med att ta fram anslutningsformer till SCF. Katarina Eriksson berättade att det bland
annat innebär att ta fram en plan för hur vi kan gå tillväga för att få in stagar från
nuvarande och framtida medlemsföreningar.

)XQGHULQJDUNULQJEXGJHW
• Resekostnader: Anders Olovsson undrade varför resekostnaderna i budgeten för 2004
är mycket lägre än i budgeten för 2003. Detta beror på att resekostnaderna för 2004 har
satts under posten ”kostnader för arrangering av kurser”.
)|OMDQGHWLOOlJJJMRUGHVWLOO6&)EXGJHW
•
•
•
•

§22.

Kostnader, Distrikten: Distriktsbidragen till Östra och Västra distrikten höjdes till
5000, även Södra distriktet kommer att få denna summa i bidrag.
Kostnader, IK: Kostnaden för Förbr/Kontorsmaterial höjdes till 8000 (främst på grund
av inköp, kopiering och distribution av medarbetarpärmen), övriga kostnader höjdes till
5000, och tryckkostnaderna höjdes till 17 000.
Kostnader, Int: Kostnader för medlemsavgiften till ECA, 2000 kr, och ICF, 2000 kr,
lades till.
Kostnader, Fondring: Denna höga summa kräver ett förtydligande. FS anser att det är
viktigt att SCF har en buffert på ett bankkonto som kan användas till oförutsedda
händelser och utgifter i framtiden. Av den summa som ska fonderas är 120 000 kr tänkt
som en buffert för SCF. Resterande summa är tänkt till en buffert för EM projektet
under 2004. I och med att SCF kommer att arrangera EM, innebär det en större
ekonomisk risk än andra år, och därför måste SCF gardera för risken.

Godkännande av verksamhetsplan och budgeten för verksamhetsåret 2004
Mötet beslutar att godkänna förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för
verksamhetsåret 2004. Mötet godkänner budget och verksamhetsplanen med tillägget att
om det finns ett överskott i kassan ska dessa pengar satsas på att förbättra
informationsspridningen till medlemmarna samt att genomföra billigare utbildningar.
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§23.

Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2005
Mötet beslutade att fastställa avgifter för verksamhetsåret 2005 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
Mötet diskuterade följande:
•

Angivit fel datum för EM: European Cheerleading Championship går av stapeln den 34 juli 2004 i Johanneshov Isstadion i Stockholm. Vi vill göra er alla uppmärksamma på
att vi angivit fel datum i välkomstbrevet som skickades ut med kallelsen till årsmötet.

•

Anders Olovsson tog upp frågan hur det går med arbetet inför EM. Hans Lövström
berättade att en projektgrupp har satts ihop som arbetar med sponsorsökning,
marknadsmaterial, utnyttjande av arenan, informationsspridning till
gymnastikföreningar, världsrekordförsök m.m. Det finns behov av att hitta en
träningshall för de aktiva under dagen den 2/7. Projektgruppen är i även behov av mer
folk som vill arbeta med att arrangera EM.

•

Om ingen ansöker om att få arrangera SM kommer förbundsstyrelsen och
tävlingskommittén att ansvara för att ordna SM.

Mötets avslutande
Hans Lövström förklarar mötet avslutat.

______________________ ________________________
Petra Persson
Pernilla Jonsson
Sekreterare
Justerare 1

_____________________
Ann-Sofie Engström
Justerare 2

