
Protokoll årsmöte 2017-03-30 

 
Årsmöte 2017 för föreningen Fancy Cheer Sundsvall 

Datum: 2017-03-30 

 

1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Linda Alexandersson. 

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet.  

Röstlängder för mötet var 11 stycken 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

Mötets ordförande blev Linda Alexandersson och sekreterare Linda Stenskog 

 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

Protokolljusterare blev Hanna Eriksson och rösträknare Johan Forsberg. 

 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

Medlemmarna ansåg att mötet blivit utlyst på rätt sätt. 

 

6. Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes enligt förslag. 

 

7. Freemovr 

Linda informerar att Fancy cheer ska gå ihop i en förening med Freemovr. Syftet med föreningen 

är att kunna vara med i tävlingar. Styrelsens förslag är att styrelsen sitter kvar, tills föreningen 

kommer övergå till Freemovr. Beslut togs att styrelsen sitter kvar tills att föreningen övergår till 

Freemovrs förening.  

 

8. Presentation av - 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 

Verksamhetsberättelsen 2016 lästes upp. 

 

b) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

Kassör Madelene Wiig går igenom balans och resultaträkning.  

 

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

Revisor Per Jonsson föreslår att styrelsen får ansvarsfrihet. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Styrelsen får ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 

 

12. Fastställande av medlemsavgifter och terminsavgifter. 

Styrelsen kan inte ta något beslut gällande medlemsavgifter eller terminsavgifter då det är 

Freemovr som kommer att fastställa termins- och medlemsavgifter.  

Fråga uppkommer om terminsavgifter kommer att öka, Linda A. och Petronella informerar om att 

det kan bli högre avgifter.  

Diskussion uppkommer om att avgifter ökat redan, Petronella informerar om att när LOK-stödet 

kommer att tillfalla Freemovr så kommer Freemovr att få mer inkomster. Fråga uppkommer vad 

Freemovr kommer att göra för Fancy cheer, information ges att de ev. kommer kunna ordna 

speglar mm.  



 

Ansvar läggs på nästa styrelse att de kommer att fastställa medlemsavgifter. 

 

13. Behandling av förslag till verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret. 

Verksamhetsplanen läses igenom. Budgeten är svår att gå igenom, all budget är satt efter förra 

året. Budgeten kommer att förändras när ny förening startas, varför budgeten inte är fastslagen.  

 

Diskussion om föreningskläder uppkommer, diskussionen leder fram till att det ska bli tydligare 

information kring dräkterna och när de kommer. När ny förening bildas kommer föreningen att 

byta namn, lagnamnen kommer att finnas kvar som tidigare. Förslag från medlemmar kommer att 

lagdräkterna ska betalas av Freemovr då de kommer att kunna marknadsföra sig på tävlingar.  

 

Förslag från medlemmar är att verksamhetsplanen ska vara mer tydlig och mer detaljerad om  

t.ex. antal tävlingar och att ha speglar på Freemovr - annars kan teknikträning göras på andra 

ställen. Förslaget är att verksamhetsplanen görs tydligare och mer konkret, beslut tas om detta. 

 

14. Behandling av styrelsens förslag och av inkomna motioner. 

Inga motioner har inkommit. 

 

15. Val av styrelse 

Styrelsen sitter kvar enligt punkt nr 7. 

 

16. Övriga inkomna frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller 

medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 

Förslag till nästa möte är att ett krav finns att minst en förälder/anhörig per barn ska finnas med 

på nästa möte. Beslut tas om detta. Förslag inkommer att protokoll från årsmötet skickas ut per 

mail. Protokollet från årsmötet kommer att finnas på hemsidan. 

Fråga uppkommer om mattorna som fanns på cirkusen och vad som hänt med dessa. Information 

ges om att det var cirkusens mattor. 

 

17. Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
______________________________  __________________________________ 
Sekreterare    Mötes justerare 
Linda Stenskog   Madelene Wiig 
 



Verksamhetsberättelse 

2016 

 

 

Föreningen Fancy Cheer Sundsvall 

 
Verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 

 

Styrelsen   
 

Styrelsen har bestått av   

o Ordförande: Linda Alexandersson 

- Vice ordförande: Emma Forsberg 

o Kassör: Madelene Wiig 

o Sekreterare: Linda Stenskog 

o Ledamot: Petronella Jonsson 

o Ledamot: Oscar Almkvist 

o Ledamot: Caroline Lindholm 

o Ledamot: Linnea Ödberg 

 

Samt suppleanter 

o Peter Burgos 

 

Styrelsen hade 6 sammanträden under året   

 

Övriga förtroendeposter   

 

Valberedningen har bestått av 
o Hanna Eriksson 
 

Revisorer 

o Per Jonsson 

 

Viktiga händelser under året   

 

I slutet av förra säsongen tog föreningens senior lag hem en 7:e placering i RM och vart där med 

bäst laget i Norrland i sin klass. Vi utökade även våra lag och har nu 4 tävlings lag (Flawless, Fierce, 

Fantastic och Fame) och 1 tränings lag (Fabulus). Vi har även beslutat om att bli en del av Freemovr, 

vilket betyder att vi från 2017 tränar i deras lokaler och de aktiva betalar terminsavgifter till dom. 

Höstterminen 2017 kommer vi med största sannolikhet flytta över vår förening till Freemovr.  

 

Verksamheten i siffror   
 

Under året 2016 

 
o Hade föreningen ca 40 betalande medlemmar 

o Genomfördes 2 arrangemang, Genrep och julshow 

o Omsatte föreningen  
 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse 

2016 
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Kassör          Ordförande 
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Ledamot         Sekreterare 

 

 

 

  



 Fancy Cheer Sundsvall  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  18-10-29

 Preliminär
 Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31  Senaste vernr:  66
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 16-01-01 - 16-12-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3540  Förs av idrottskläder/idrottsmaterial  10 933,00  10 933,00
 3590  Övrig Försäljning  38 098,00  38 098,00
 S:a Nettoomsättning  49 031,00  49 031,00

 Övriga rörelseintäkter
 3900  Medlemsavgifter  8 200,00  8 200,00
 3910  Terminsavgifter  83 800,00  83 800,00
 3987  Erhållna kommunala bidrag  5 756,00  5 756,00
 3989  Övriga erhållna bidrag  16 865,00  16 865,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  114 621,00  114 621,00

 S:a Rörelseintäkter mm  163 652,00  163 652,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4320  Resor  -24 555,00  -24 555,00
 4324  Medlemsavgift  -3 188,00  -3 188,00
 4326  Licenser  -10 390,00  -10 390,00
 4328  Tävlingskostnader  650,00  650,00
 4335  Föreningskläder  -24 283,50  -24 283,50
 4450  hallhyra  -46 503,00  -46 503,00
 4460  Utbildning  -8 400,00  -8 400,00
 4542  inköp av idrottsmaterial  -6 400,00  -6 400,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -123 069,50  -123 069,50

 Bruttovinst  40 582,50  40 582,50

 Övriga externa kostnader
 5080  SAMI  -453,00  -453,00
 6570  Bankkostnader  -621,33  -621,33
 S:a Övriga externa kostnader  -1 074,33  -1 074,33

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -124 143,83  -124 143,83

 Rörelseresultat före avskrivningar  39 508,17  39 508,17

 Rörelseresultat efter avskrivningar  39 508,17  39 508,17

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  39 508,17  39 508,17

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  39 508,17  39 508,17

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  39 508,17  39 508,17

 Resultat före skatt  39 508,17  39 508,17

 Beräknat resultat  39 508,17  39 508,17

 8999  Årets resultat  -39 508,17  -39 508,17



 Fancy Cheer Sundsvall  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  18-10-29

 Preliminär
 Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31  Senaste vernr:  66
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 16-01-01 - 16-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Omsättningstillgångar

 Fordringar
 1510  Kundfordringar  3 770,00  10 061,00  13 831,00
 1517  Kvittning kundfaktura  0,00  -736,00  -736,00
 S:a Fordringar  3 770,00  9 325,00  13 095,00

 Kassa och bank
 1930  Företagskonto/checkkonto/affärskonto  24 869,00  67 958,17  92 827,17
 S:a Kassa och bank  24 869,00  67 958,17  92 827,17

 S:a Omsättningstillgångar  28 639,00  77 283,17  105 922,17

 S:A TILLGÅNGAR  28 639,00  77 283,17  105 922,17

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -11 173,00  -17 466,00  -28 639,00
 2019  Årets resultat  -17 466,00  -22 042,17  -39 508,17
 S:a Eget kapital  -28 639,00  -39 508,17  -68 147,17

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  0,00  -37 775,00  -37 775,00
 S:a Kortfristiga skulder  0,00  -37 775,00  -37 775,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -28 639,00  -77 283,17  -105 922,17

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



 

Verksamhetsplan 2017 

Inledning  

Fancy cheer Sundsvall är en förening som inriktar sig på både tränings- och tävlingsverksamhet. Vi är 

en liten men växande verksamhet som startade i mitten av 2014.  

Ledning och samordning  

Organisationen som helhet och sättet att arbeta har börjat forma sig enligt en långsiktig plan. Fokus 

under det kommande året kommer fortsätta att vara att hitta en bra och hållbar struktur i arbetet att 

driva föreningen framåt tillsammans med Freemovr. Vi siktar fortfarande efter att värva fler 

medlemmar.   

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, detta år tillsammans med Freemovr. Fortbildning av styrelse och 

tränare kommer fortsätta att ske för att säkerställa en hög kvalité på föreningen men ansvaret 

kommer så småningom läggas över på Freemovr.  

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 

stadgar.   

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 jobbar därför hårt med 

att förbättra vår utrustning. Även genom att kontinuerligt utbilda våra tränare i säkert tänkande i 

utveckling. Det är våra tränares ansvar att se till att individen hamnar på rätt tränings nivå.   

Träning/Elit och bredd  

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

värderingar.  

Övrig verksamhet  

Utbildning  

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

håller 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  

Finansieringen av veckoträning och lokal kommer från och med detta år ligga på företaget Freemovr.   
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