
Protokoll årsmöte 

2015-03-31 

 

Årsmöte föreningen Fancy Cheer Sundsvall 
  

Tid och plats   

31:a Mars 2015 i Prolympias idrottshall i Tomtegränd. 

  

Närvarande 

12 

 

§ 1 Mötets öppnande    
                 

Linda hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande årsmötet öppnat   

 

§ 2 Fastställande av röstlängd    
 

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades    

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 12 

 

§ 3 Val av mötesordförande och val av mötessekreterare   
 

Årsmötet beslutade att välja Linda Alexandersson till mötesordförande   

    

Årsmötet beslutade att välja Hanna Eriksson till mötessekreterare   

 

§ 4 Val av person att justera protokollet och rösträknare 

 

Årsmötet beslutade att välja Peter Burgos till protokolljusterare   

Årsmötet beslutade att välja Hanna Eriksson som rösträknare 

 

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.   
 

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigt utlyst - bifalles 

 

§ 6 Godkännande av dagordningen    
 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen utan tillägg. 

 

§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse   

 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för 

årsmötet av Linda Alexandersson och Madelene Wiig.   

 

Årsmötet beslutade att   

Godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.   

- Inga handlingar tillagdes 
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§ 8 Revisionsberättelse 
 

Revisorsberättelse presenterades för årsmötet av Madelene Wiig.    

 

Årsmötet beslutade att   

Fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.   

   

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

 

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.  

 

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter. 

 

Fråga om rätten att skjuta på detta och återkoppla när den ekonomiska situationen för det 

kommande året är fastställd. – Beviljades med ansvar till den nya styrelsen.  

 

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

 

Årsmötet bifaller fastställandet av verksamhetsplanen och behandlingen av budget för det 

kommande räkenskapsåret.  

 

§ 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag    

 

Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet. 

 

§ 13 Val av ordförande för en tid av 2 år   
 

Ingen valberedning har utsetts. Plädering av nomineringar uteblev. Utan vidare information 

framgick det att två nominerade stod mot varandra om posten till ordförande.  

 

Årsmötet beslutade att   

Välja Linda Alexandersson till ordförande 

 

Årsmötet beslutade att 

Välja Emma Forsberg till vice ordförande   

 

§ 13 Val av kassör för en tid av 1 år    

 

Ingen valberedning har utsetts. Endast en kandidat ställer sig till förfogandet om posten till Kassör.  

    

Årsmötet beslutade att 

Välja Madelene Wiig till kassör   

 

§ 14 Firmateckning    

 

Enligt stadgarna sker firmateckning var för sig.  

 

Årsmötet beslutade att 

- Välja Linda Alexandersson (19950201-0920) till firmatecknare 

- Välja Madelene Wiig (19950313-2764) till firmatecknare 
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§ 15 Val av ledamöten för en tid av 2 år 

 

Ingen valberedning har utsetts. Endast en kandidat ställer sig till förfogandet om posten till ledamot 

för en tid av 2 år.  

 

Årsmötet beslutade att     

Välja Caroline Lindholm till ledamot 

 

 

§ 16 val av ledarmöten för en tid av 1 år 

 

Ingen valberedning har utsetts. Endast en kandidat ställer sig till förfogandet om posten till ledamot 

för en tid av 1 år.  

 

Årsmötet beslutade att   

välja Peter Burgos till ledamot   

 

§ 17 Val av suppleanter för en tid av 1 år   

 

Ingen valberedning har utsetts. Två kandidater nomineras till posten som suppleant.  

   

Årsmötet beslutade att   

- Välja Emelie Åberg till suppleant   

- Välja Tilde Sundqvist till suppleant 

 

§ 18 Val av revisor för en tid av 1 år.   

 

Ingen valberedning har utsetts. Två kandidater nomineras till posten som revisor 

 

Årsmötet beslutade att   

- Välja Håkan Åberg till revisor    

- Välja Per Jonsson till revisor 

 

§ 19 Val av valberedning för en tid av 1 år   

 

Årsmötet beslutade att   

- Inte välja någon valberedning    

- Styrelsen fortfarande tar hand om punkten tills nästa årsmöte   

 

§ 20 Val av ombud till SDF-möten 

 

Endast ett förslag nominerades som ombud till SDF-möten. 

 

Årsmötet beslutade att   

Välja Madelene Wiig att ingå i ombudet   
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§ 21 Övriga inkomna frågor 

 

Hur är tanken med att marknadsföra oss och rekrytera fler aktiva till nästa termin? 

- Försöka söka pengar hos andra idrottsföreningar för att synas, höras och få ekonomiska stöd 

(stödmedlemmar)  

- Vårmässan, på scenen och visa byggen för att locka intresse hos andra. (minska stereotyper 

och visa vad vi egentligen är) 

- Vårruset, stå vid mål och lämna ut flyers och visa vad vi gör 

- Träna i parker och utomhus 

- Träningsläger med Östersund 

- Drakbåtsfestivalen 

- Selångermarknad 

- Stenstansdagarna 

- Nationaldagen 

- Samarbeta med dragons igen 

- Söka samarbete med Astra för att vinna på att dela mattan och träningslokal. Köpa lös 

mattan (Astra) vid konkurs eller nedläggning. Eftersökning. 

 

Peter Burgos ger förslaget att ha en budget för att kunna marknadsföra oss. D.v.s. kostnaden för 

utskrift av flyers etc.  

 

§ 22 mötet avslutat. 

 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mötesordförande, Linda Alexandersson   Mötessekreterare, Hanna Eriksson 

 

    

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Protokolljusterare, Peter Burgos        

 





Verksamhetsberättelse 

2014 

 

 

Föreningen Fancy Cheer Sundsvall 

 
Verksamhetsåret 2014-01-01 - 2014-12-31 

 

Styrelsen   
 

Styrelsen har bestått av   

● Ordförande: Linda Alexandersson 

- Vice ordförande: Caroline Lindholm 

● Kassör: Madelene Wiig 

● Sekreterare: Hanna Eriksson 

● Ledamot: Petronella Jonsson 

 

Samt suppleanter 

● Har inte haft några suppleanter 

 

Styrelsen hade 8 sammanträden under året   

 

Övriga förtroendeposter   

 

Valberedningen har bestått av 

● Ingen valberedning valdes. Ansvaret ligger på styrelsen. 

 

Revisorer 

● ingen revisor har tagits fram 

 

Viktiga händelser under året   

 

2014 var året då föreningen drog igång sin verksamhet, vilket självklart har lett till att mycket tid 

och energi har lagts på att organisera och strukturera föreningen. Vi har fått en bra start med två lag, 

varav ett tävlings-lag, som på DM lyckades kamma hem ett silver. Vi hade en lyckad julshow med 

många nöjda åskådare. 

 

Verksamheten i siffror   
 

Under året 2014 

 
● hade föreningen 21 betalande medlemmar 

● genomfördes 1 arrangemang 

● omsatte föreningen 11 173,00 kr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse 

2014 

 

 

 

 

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kassör          Ordförande 

 

 

 

 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ledamot         Sekreterare 

 

 

 

  





 

 

Verksamhetsplan 2015 

Inledning 

Fancy cheer verksamhet är inriktad både på träningsverksamhet och tävlingsverksamhet. 

Verksamheten skall präglas av respekt för individen. Vi är en växande verksamhet som 

startade i mitten av 2014. Det finns erfarenhet av att driva verksamheten då både styrelsen, 

tränare och aktiva följt med över till den nya föreningen.  

Ledning och samordning 

Organisationen som helhet och sättet att arbeta har under föreningens första år börjat formas 

enligt en långsiktig plan. Fokus under det kommande åren kommer vara att hitta en bra 

struktur för att underlätta rekryteringen av föräldrar till föreningens olika uppgiftsområden 

såsom styrelsen samt övriga administrativa och samordnande funktioner.  

 

Prioriterade områden under året 

Organisationsutformning 

Då Fancy Cheer Sundsvall är en ung förening kommer arbetet med att forma en väl 

fungerande organisation vara högt prioriterat. Fortbildning av styrelse och tränare sker 

fortlöpande för att säkerställa en hög kvalité på föreningens arbete.  

Kultur/värdeförankring 

Våra värden ska förankras hos alla medlemmar i Fancy Cheer och föreningen genomsyras av 

ett demokratiskt arbete, där unga människor ska inspireras att fortsätta verka enligt 

föreningens principer.  

Tävling 

En viktig del av vår framgång är våra prestationer på tävlingsmattan. Dessa ska fortsatt vara i 

fokus för att föreningens lag ska nå goda resultat. Vi sätter säkerheten främst och har därför 

definierade krav på vad den aktive behöver klara av för att kunna tävla på en viss level, och 

detta kommuniceras tydligt till de aktiva vid starten av säsongen. Om en tränare inte anser att 

den aktive är på den nivå som krävs är det tränarens ansvar att se till att den aktive inte tävlar. 

Träning/Elit och Bredd 

Vi vill erbjuda en förening med plats för alla. Vi vill att idrotten ska nå ut till ungdomar och 

bidra till att de som annars inte skulle idrotta hittar ett lustfyllt sätt att göra detta på.  

Vi vill att träningen ska hålla hög kvalitet och leda till resultat. Detta ger även resultat för oss 

som organisation, men är främst viktig för att individen ska uppleva att det finns ett mål med 



 

 

all träning. Mål och syfte med träningen ska förankras hos lagmedlemmar i linje med Fancyś 

värderingar. 

Föreningens deltagande i forum utanför det lokala arbetet inom föreningen 

Vi skall samarbeta med andra cheerleadingföreningar runt om i Sverige i syfte att hjälpa 

varandra att utveckla sporten. Vi samarbetar också lokalt med andra idrottsföreningar och 

verksamheter som syftar till att stimulera ungas utveckling. 

Övrig verksamhet 

Utbildning 

Fancy cheer skall ha en minimum utbildningsnivå för ledare/tränare för att säkerställa att 

träningen hålla hög kvalité och för att träningen ska bedrivas på ett säkert sätt. 

Läger 

Vårt mål är att kunna erbjuda läger minst 1 gång per termin för varje lag, alternativt ett 

föreningsläger där alla lag i föreningen är välkomna att delta. 

Finansiering 

Veckoträningen ska vara självbärande inklusive lokaler, försäkringar, tränarutbildning. 

Överskott ska gå till finansiering av kompetensutveckling och tävling. 

Lägerverksamheten ska som helhet skapa överskott, vilket ska gå till motivations- och 

kompetenshöjande åtgärder samt materialinköp. 

 



 

Budget 2015 

Fancy Cheer Sundsvall    
 

Budget för verksamhetsåret 2015 föreningen Fancy Cheer Sundsvall 

 

  

Intäkter  

  

Medlemsavgifter 5200 kr 

Terminsavgifter 18200 kr 

Bidrag 8100 kr 

Entréintäkter 500 kr 

Fika och annan försäljning 500 kr 

Dräkt hyra 5000 kr 

Stödmedlem ? 

  

Totalt 37500 kr 

 

Kostnader  

  

Arrangemangskostnader 1000 kr 

Tävlingsdräkter 33500 kr 

Utbildning 9100 kr 

Musik 5000 kr 

  

Totalt 48600 kr 
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