
Protokoll årsmöte 

2016-04-11 

 

Årsmöte föreningen Fancy Cheer Sundsvall 
  

Tid och plats 

Måndag den 11 April 2016 kl. 18.00   

Prolympias matsal i Haga 

 

Närvarande 

12 

 

§ 1 Mötets öppnande    

 

Linda hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

                 

§ 2 Fastställande av röstlängd    
 

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades. 

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 6 st. 

 

§ 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 Madelene Wiig att justera protokollet. 

Årsmötet beslutade att  

Välja Peter Burgos som rösträknare. 

 

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.   
 

Ordförande frågar om medlemmarna om mötet har utlysts på rätt sätt enligt stadgarna. 

Årsmötet beslutade att  

Årsmötet utlyst på rätt sätt enligt stadgarna. 

 

§ 6 Godkännande av dagordningen    
 

Årsmötet beslutade att 

Välja att godkänna dagordningen.   

 

§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse   

 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för 

årsmötet.   

 

Årsmötet beslutade att   

Godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.   
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§ 8 Revisionsberättelse 
 

Revisorsberättelse presenterades för årsmötet.    

 

Revisorn föreslår att 

Årsmötet kan bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

 

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

 

Årsmötet beslutade att  

Bifalla styrelsen ansvarsfrihet 

 

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter. 

 

Styrelsen föreslår att fortsätta med en medlemsavgift på 200 kr per år/per person. 

Årsmötet beslutade att  

Bifalla styrelsens förslag på en Medlemsavgift på 200 kronor per år/per person. 

 

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

verksamhets-/räkenskapsåret. 

 

Årsmötet lade förslag att  

Ändra budgeteringen för medlemsavgiften från 8 000 kr till 11 800 kr. 

Ändra den budgeterade licensen från 9 000 kr till 19 200 kr. 

 

Årsmötet beslutade att 

Ändra budgeteringen för medlemsavgiften från 8 000 till 11 800 kronor 

Ändra den budgeterade licensen från 9 000 till 19 200 

Fastställa verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår. 

 

§ 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag    

 

Styrelsen gav förslag att 

Ändra stadgarna i kapitel ”Föreningens medlemmar” 

 

Paragraf § 10 Medlemmar 

Från - ”Medlem som inom tre veckor efter inträde väljer att inte fortsätta behöver endast betala 

medlemsavgiften. Avgiften kommer att tas även om medlemmen endast varit med på ett fåtal 

träningar, samt kostnader för eventuell licensiering. Om avhoppet sker efter mer än tre veckor efter 

start betalas både medlems samt terminsavgift för en termin.” 

 

Till - ”En medlem har tre kostnadsfria träningstillfällen, efter det kommer en medlems- och 

terminsavgift att faktureras ut. Avgiften kommer att tas även om medlemmen endast varit med på ett 

fåtal träningar. Om avhoppet sker innan dessa tre träningar ska igen avgift tas.” 

 

Paragraf §11 utträde 

Från - ”Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till huvudtränaren eller 

styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat 

medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur 

föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från 

medlemsförteckningen.” 
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Till -”Medlem som vill utträda ur föreningen, skall informera detta till huvudtränaren eller styrelsen 

och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för 

ett verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall 

genom att personen avförs från medlemsförteckningen.” 

 

Ledamot Peter Burgos kontrar med ett förslag till styrelsens förslag att; Medlem som inte har 

betalat medlemsavgift efter 3 påminnelser anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet 

upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 

 

Paragraf §13 Medlemmens rättigheter och skyldigheter 

Från- ”Medlem skall betala medlemsavgift senast den sista februari varje år, samt terminsavgift för 

våren senast den sista februari och för höstterminen den sista september.” 

 

Till- ”Medlem skall betala medlemsavgift senast den sista februari varje år, samt terminsavgift för 

våren senast den sista februari och för höstterminen den sista oktober.” 

 

Årsmötet beslutade att 

Bifalla styrelsens förslag till ändring i paragraf §10 och §13. 

Årsmötet beslutade att  

Avslå styrelsens förslag till ändring i paragraf §11. 

Årsmötet beslutade att 

Bifalla ledamot Peter Burgos förslag till ändring i paragraf §11. 

Årsmötet beslutade att 

Bifalla styrelsens förslag till ändring i paragraf §11 angående ändringen från skriftligt till att 

informera. 

 

§ 13A Val av kassör för en tid av 1 år    

  

Styrelsens gav förslag 

Till Madelene Wiig att fortsätta som kassör 

Årsmötet beslutade att  

Välja Madelene Wiig som kassör 

 

§13B Val av sekreterare för en tid av 1 år 

 

Tidigare sekreterare Hanna Eriksson avgår. 

 

Årsmötet ger förslag 

Till Linda Stenskog som sekreterare. 

Årsmötet beslutade att 

Välja Linda Stenskog till sekreterare. 

 

§13C Val av ledarmöten för en tid av 2 år 

 

Caroline Lindholm fortsätter ytterligare ett år som ledamot som beslutats på årsmötet 2015. 

 

Styrelsen gav förslag 

Till Petronella Jonsson att fortsätta som ledamot. 

Årsmötet beslutade att  

Välja Petronella Jonsson till ledamot. 
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§ 13D Val av ledarmöten för en tid av 1 år 

 

Styrelsen gav förslag 

Till Oscar Almkvist och Linnea Ödberg som ledamot. 

Årsmötet beslutade att  

Väja Oscar Almkvist till ledamot. 

Välja Linnea Ödberg till ledamot. 

 

§ 13E Val av suppleanter för en tid av 1 år   

   

Styrelsen gav förslag 

Till Peter Burgos till ledamot. 

Årsmötet beslutade att 

Välja Peter Burgos till suppleant. 

 

§ 13F Val av revisor för en tid av 1 år.   

 

Styrelsen gav förslag 

Till Per Jonsson att fortsätta som revisor. 

Årsmötet beslutade att 

Välja Per Jonsson till revisor. 

 

§ 13G Val av valberedning för en tid av 1 år   

 

Styrelsen ger förslag 

Till Hanna Eriksson till Valberedningen. 

Årsmötet beslutade att   

Välja Hanna Eriksson som valberedare. 

 

§ 13H Val av ombud till SDF-möten 

   

Årsmötet beslutade att   

Ansvaret läggs på styrelsen att bestämma vid varje enskilt tillfälle vem som ska skickas. 

 

§ 20 Övriga inkomna frågor 

 

Inga övriga frågor inkomna. 

 

Styrelsen tackar av Hanna Eriksson för sitt deltagande i Fansy Cheer Sundsvalls styrelse. 

Ordförande tackar av den gamla styrelsen och välkomnar den nya styrelsen.  

 

§ 21 mötet avslutat. 

 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat 
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Mötes sekreterare     Mötes Justerare    

Hanna Eriksson   Madelene Wiig 



Verksamhetsberättelse 

2015 

 

 

Föreningen Fancy Cheer Sundsvall 

 
Verksamhetsåret 2015-01-01 - 2015-12-31 

 

Styrelsen   
 

Styrelsen har bestått av   

o Ordförande: Linda Alexandersson 

- Vice ordförande: Emma Forsberg 

o Kassör: Madelene Wiig 

o Sekreterare: Hanna Eriksson 

o Ledamot: Petronella Jonsson 

o Ledamot: Peter Burgos 

o Ledamot: Caroline Lindholm 

 

Samt suppleanter 

o Emelie Åberg 

o Tilde Sundqvist 

 

Styrelsen hade 6 sammanträden under året   

 

Övriga förtroendeposter   

 

Valberedningen har bestått av 
o Ingen valberedning valdes. Ansvaret ligger på styrelsen. 
 

Revisorer 

o Per Jonsson 

o Håkan Åberg 

 

Viktiga händelser under året   

 

2015 var året då föreningens seniorer blev sponsrade av Sundsvall Energi och gått parader, varit 

med som underhållning då himlabadet firade 5 år och medverkade även på SM-veckan. Årets 

julshow blev lyckad med många åskådare och försäljning gick till respektive lag – och 

föreningskassor. Ett samarbete med kommunen pågår som ska göra att under nästkommande år ska 

föreningen få egna cheerleading mattor. 

 

Verksamheten i siffror   
 

Under året 2015 

 
o Hade föreningen 31 betalande medlemmar 

o Genomfördes 2 arrangemang 

o Omsatte föreningen 23 858,00 kr  
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Ledamot         Sekreterare 

 

 

 

  



Resultaträkning för 2015 
 

 

 

Resultaträkning  2015-01-01  

   2015-12-31  

Intäkter     

Nettoomsättning  11 710 kr  

Gåvor/bidrag  20 111 kr  

Medlemsavgifter  7 800 kr  

Terminsavgifter  45 100 kr  

Summa intäkter   84 721 kr  

     

     

Kostnader    

Förenings kostnader  8 229 kr  

Licenser   13 900 kr  

Hallhyra   16 098 kr  

Utbildning   3 900 kr  

Övriga kostnader  18 736 kr  

Summa Kostnader   60 863 kr  

     

Verksamhetens resultat     23 858 kr  



Balansräkning för 2015 
 

 

 

Balansräkning    15-12-31    15-01-01  

       

TILLGÅNGAR      

       

omsättningstillgångar 23 858 kr  11 710 kr  

Kassa och bank      

       

SUMMA     23 858 kr   11 710 kr  

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

       

Eget kapital  0 kr  0 kr  

Skulder   0 kr  0 kr  

Årets resultat  23 858 kr  11 710 kr  

       

SUMMA     23 858 kr   11 710 kr  



 

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.   



 
Budget 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2016    

Räkenskapsårs: 2016-01-01 -2016-12-31   

     

Intäkter   2016 2015  

 Medlemsavgifter 11 800 kr 5 200 kr  

 Terminsavgifter 65 000 kr 18 200 kr  

 Bidrag 15 000 kr 8 100 kr  

 Dräkthyra  6 000 kr 5 000 kr  

  97 800 kr 36 500 kr  

     

Kostnader 2016 2015  

 Arrangemang 3 000 kr 1000  

 Utbildning 8 000 kr 9100  

 Tävling 7 000 kr   

 Hallhyra 40 000 kr   

 Licenser 19 200 kr   

 Övrigt 5 000 kr   

  82 200 kr   
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