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1 kap. Svenska Cheerleadingförbundets
bestämmelser
§1 Svenska Cheerleadingförbundets ändamål
Svenska cheerleadingförbundet, i dess stadgar benämnt förbundet, har till uppgift att främja
och administrera idrotten cheerleading i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse
med svensk idrotts mål och inriktning, samt att företräda cheerleading internationellt.
Förbundet vill verka för att så många som möjligt bereds möjlighet att deltaga aktivt inom
idrotten cheerleading. Förbundet och medlemsföreningarna skall verka för att
förbundsstyrelse, valberedning, kommittéer och utskott får en mångfacetterad
sammansättning med erforderlig kunskap inom cheerleadingens olika verksamhetsområden.

§2 Svenska Cheerleadingförbundets sammansättning
Förbundet består av de ideella föreningar som upptagits i förbundet som medlemmar.

§3 Svenska Cheerleadingförbundets tillhörighet
Förbundet är medlem i det Europeiska Cheerleadingförbundet (ECU, European Cheer Union),
samt det Internationella Cheerleadingförbundet (ICU, International Cheer Union). Utöver
detta har förbundet möjlighet att vara medlem i ytterligare organisationer så länge det inte
strider mot Riksidrottsförbundets (RF:s), ECU:s eller ICU:s stadgar.

§4 Verksamhetsår, räkenskapsår och arbetsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni.
Förbundsstyrelsens arbetsår löper parallellt med verksamhetsåret.

§5 Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen gemensamt eller om förbundsstyrelsen så
beslutar till två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§6 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte förutsetts i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av
förbundsstyrelsen. Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig
att, i frågor som rör tillämpningen av dessa stadgar, inte väcka talan vid allmän domstol.

§7 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får förutom av förbundsstyrelsen, skriftligen framläggas
av medlemsförening senast två månader innan årsmöte. För ändring av dessa stadgar krävs
beslut härom av årsmöte med minst 2/3 enligt röstlängd.

§8 Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid
två på varandra följande årsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.
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2 kap. Medlemskap i Svenska
Cheerleadingförbundet
§1 Medlemskap i Svenska Cheerleadingförbundet
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet förutsatt att
•
•
•
•
•

ansökningen om medlemskap är upprättad enligt SCF:s anvisningar och åtföljd av
föreningens stadgar
föreningen bedriver cheerleadingverksamhet
föreningen har förbundit sig att, i sin idrottsliga verksamhet, följa förbundets och
övriga överordnade idrottsorgans stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser
samt beslut
föreningens namn följer RF:s namnregler
föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.

§2 Utträde ur SCF
Förening, som önskar utträde ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta till
förbundsstyrelsen. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer
förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte. Förening som inte har betalat årsavgiften
under 2 på varandra efterföljande år får anses ha begärt utträde. Utan att ha anmält utträde får
förening uteslutas om den, trots påminnelse, underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa
stadgar. En förening får också uteslutas om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i
vederbörlig ordning har fattats av förbundet, eller annars påtagligt har motarbetat förbundets
intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen haft möjlighet att yttra sig
inom en av förbundsstyrelsen angiven tid. Vid beslut om uteslutning skall skälen redovisas till
berörd förening så föreningen blir medveten om vad denna skall iaktta för ett överklagande av
beslutet.

§3 Medlemsföreningarnas åligganden
Medlemsföreningarna åligger att
•
•
•
•
•

följa förbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, tävlingsregler samt övriga regler och
beslut fattade av förbundet eller överordnat idrottsorgan
betala medlems- och årsavgift
föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsemöten samt föra
medlemsförteckning
hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning.

§4 Medlemmar i förening
Enskild person kan upptas som medlem i en förening efter ansökan och erlagd medlemsavgift.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att den sökande kommer att
motarbeta föreningens ändamål och intresse. Medlem får inte uteslutas av annan anledning än
att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess
Svenska Cheerleadingförbundet
2018-11-25

3

verksamhet och ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intresse. Beslut om vägrat
medlemskap eller uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde
överklagas till förbundsstyrelsen enligt reglerna i RF:s stadgar.
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten och på lika villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen
har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. Föreningen
bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För
deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige gäller de regler, bestämmelser och
sanktioner som förbundsstyrelsen eller, av förbundsstyrelsen tillförordnad kommitté, utfärdat.

3 kap. Svenska Cheerleadingförbundets organ
§1 Svenska Cheerleadingförbundets beslutande organ
Förbundets högsta beslutande organ är årsmöte och extra årsmöte. Övrigt beslutande organ är
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen får överlåta sin beslutande rätt i vissa ärenden till
verkställande utskott, kommitté, enskild styrelseledamot, anställd eller annat organ som
utsetts av förbundsstyrelsen. Den/de som fattat beslut med stöd av bemyndigande ska
underrätta styrelsen härom.

§2 Svenska Cheerleadingförbundets verkställande organ
Förbundets verkställande organ är förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen får överlåta sin
verkställande rätt i vissa ärenden till verkställande utskott, kommitté, enskild styrelseledamot,
anställd eller annat organ som utsetts av förbundsstyrelsen.

4 kap. Årsmöte och extra årsmöte
§1 Sammansättning
Årsmöte och extra årsmöte består av ombud från medlemsföreningarna. Ett ombud får inte
företräda fler än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen eller anställd av
förbundet. Vid mötet får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara.

§2 Rösträtt
Varje medlemsförening som fullföljt sina åligganden gentemot förbundet har rätt till en röst.

§3 Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt
Årsmöte och extra årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i
vederbörlig ordning deltar i mötet. Yttrande- och förslagsrätt vid mötet har, förutom
ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter, valberedningen, revisorer, ledamöter i förbundets
kommittéer och motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer RF-representant,
förbundets arbetstagare och, med mötets enhälliga samtycke, annan närvarande om
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tillämpligt. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering). Förutom när annat stadgats, avgörs alla frågor vid omröstning genom enkel
majoritet. Val och andra frågor avgörs genom relativ majoritet. Omröstning sker öppet om
inte röstberättigat ombud begär sluten omröstning. Vid omröstning skall i händelse av lika
röstetal lotten avgöra.

§4 Tidpunkt och kallelse till årsmöte och extra årsmöte
Årsmötet hålls årligen före utgången av september månad på dag/dagar och ort som bestäms
av förbundsstyrelsen. Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse i
förbundets officiella informationskanal senast två månader före mötet.
Senast tre veckor innan årsmöte skall följande delges medlemsföreningarna:
•
•
•
•
•
•
•

Förslag på dagordning/ föredragningslista.
Budget för det kommande verksamhetsåret.
Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Inkomna propositioner och motioner åtföljda av förbundsstyrelsens yttrande.
Valberedningens förslag.

Förbundsstyrelsen kan sammankalla till extra årsmöte om så behövs. Förbundsstyrelsen är
vidare skyldig att kalla till extra årsmöte om revisorerna, med skriftligt angivna skäl, så kräver
det eller när det begärs av medlemsföreningar som tillsammans vid årsmöte representerar
minst en tiondel av antalet röster enligt upprättad röstlängd.
Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar från begäran kalla till extra möte, får den/de
som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse och föredragningslista/dagordning till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen genom
kungörelse i förbundets officiella informationskanal senast två veckor före mötet. Vid extra
årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

§5 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslistan.
Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötesprotokollet samt
erforderligt antal rösträknare.
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
Förslag till verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
Behandling av propositioner och motioner.
Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
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•
•
•
•
•
•

Val av förbundsordförande för en tid av två år.
Val av kassör för en tid av två år.
Val av övriga ledamöter för en tid av två år.
Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.
Val av ordförande i valberedningen för en tid av två år.
Val av ledamöter i valberedningen för en tid av två år.

Valbar är en i Sverige permanent bosatt person som under mötesåret fyller lägst 18 år och
som är mantalsskriven i Sverige. Ledamot i förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller
revisorssuppleant. Medlem i förbundsstyrelsen eller förbundets revisorer får inte inneha post i
valberedningen. Revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

§6 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet
Förbundsstyrelsen får avge propositioner att behandlas av årsmötet. Rätt att avge motioner
innehar medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Motionen från
röstberättigad föreningsmedlem insändes genom vederbörande förening tillsammans med dess
utlåtande. Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex veckor innan årsmötet
och förbundsstyrelsens yttrande gällande dessa skall senast tre veckor innan årsmötet delges
medlemsföreningarna.

§7 Valberedningen
Valberedningen består av ordförande och minst två övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen ska ha en god
spridning gällande geografi, bakgrund och erfarenhet. Valberedningen möter när ordföranden
eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Senast två månader före årsmötet skall
valberedningen tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera
för nästa mandattid. Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela
röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§8 Revisorer och revision
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst auktoriserad
eller godkänd revisor. Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till
revisorerna senast en månad före årsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision med
revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

5 kap. Förbundsstyrelsen
§1 Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen är, när årsmötet inte är samlat, förbundets beslutande organ och ansvarar
för den omedelbara ledningen av Svenska Cheerleadingförbundets verksamhet i
överensstämmelse med stadgarna och de beslut som årsmötet fattat.
Förbundsstyrelsen består av ordförande, kassör samt fem till sju övriga ledamöter valda av
årsmötet. Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
Förbundsstyrelsen möter på kallelse av ordförande eller av ordförande utsedd ledamot att
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sammankalla. Kallelse skall delges samtliga ledamöter minst 14 dagar före styrelsemöte.
Förbundsstyrelsen är beslutmässig när minst halva förbundsstyrelsen är närvarande. För alla
beslut krävs att minst hälften av de närvarande är ense om beslutet. Om ordförande finner det
erforderligt, kan dock brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning. Sådant beslut
skall anmälas/protokollföras vid närmast efterföljande möte. Förbundsstyrelsen får överlåta
sin beslutande rätt i vissa ärenden till verkställande utskott, kommitté, enskild
styrelseledamot, anställd eller annat organ som utsetts av förbundsstyrelsen. Överlåtande skall
ske skriftligen och nedtecknas i mötesprotokoll.

§2 Förbundsstyrelsens åligganden
Det åligger förbundsstyrelsen särskilt att
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och verkställa årsmötets beslut
övervaka att medlemsföreningarna följer förbundets stadgar och regler
föra bok och protokoll samt avge vederbörliga rapporter och yttranden
upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt verksamhetsplan och budget
bereda frågor som skall behandlas av årsmötet samt upprätta röstlängd på årsmötet
handha och ansvara för förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder
för att stärka förbundets ekonomi
skapa riktlinjer för hur utskotts och kommittéers verksamhet skall bedrivas
anställa förbundets arbetstagare och bestämma hur dessa skall organiseras
utse firmatecknare
följa och stödja verksamheten inom distrikten och medlemsföreningarna
verka för utveckling och utbredning för idrotten cheerleading inom Sverige samt
tillvarata förbundets intressen
följa utvecklingen inom cheerleading utomlands och delta i det internationella
samarbetet
marknadsföra cheerleading och samarbeta med myndigheter och organisationer m.fl.
som stödjer förbundets verksamhet
bedriva tävlingsverksamhet genom utskott, kommitté, enskild styrelseledamot,
anställd eller annat organ som utsetts av förbundsstyrelsen
bedriva utbildningsverksamhet genom utskott, kommitté, enskild styrelseledamot,
anställd eller annat organ som utsetts av förbundsstyrelsen.
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