
HEFNFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTE 2020 



 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Fancy Cheer Sundsvall startades hösten 2014 och är Västernorrlands enda cheerleading-

förening. Föreningen inriktar sig på både tränings- och tävlingsverksamhet och har flera fina 

meriter, bland annat tre brons, två̊ silver och två̊ guld. Föreningens ledord är att alla ska 

kunna träna och utvecklas på̊ sina egna villkor, vilket uppnås genom främjande av stolthet, 

glädje och gemenskap.

Styrelsen: 

Ordförande: Madelene Wiig 

Kassör: Jessica Söderberg 

Sekreterare: Greger Älgemon 

Ledamot: Petronella Jonsson 

Ledamot: Malin Österlund 

Ledamot: Linda Alexandersson 

Ledamot: Mikael Bergdahl 

Suppleant: Anders Holmberg 

Suppleant: Maria Parment 

Styrelsen hade 9 sammanträden under 

året 

Övriga förtroendeposter: 
Valberedningen: 

Per Jonsson 

Fredrik Jonasson 

Revisor: 

Örjan Jernkrook 

 

Verksamheten i siffror:   
 

Föreningen hade ca 74 betalande 

medlemmar och 2 st stödmedlemmar 

Föreningen omsatte 34 499 SEK 

Föreningen mottog bidrag för 161 215 Kr 

Föreningens tränare under 

säsongen: 

 

Tävlingstränare:  
Petronella Jonsson  

Linnea Ödberg  

Jonna Fröberg  

 

Träningslags tränare: 

Linda Alexandersson 

Meja Fröberg 

Alva Öman 

 

Föreningens lag under säsongen: 
 

Tävlingslag:           

Fierce Junior level 2         

Fantastic Junior level 1         

 

Träningslag: 

Fame Senior träninglag 

Fortune Minior/junior 

tävlingsförberedande 

Flirty Minior/junior träningslag 

Fabulous Miniminior träningslag

 

 

 

Föreningen under verksamhetsåret 2019-08-01 - 2020-07-31 



 

 

 
 

  

 
Under säsongen 19/20 påverkades hela värden av en pandemi, som berörde hela landet, sporten och 

vår förening. Många av våra planerade evenemang och tävlingar blev inställda, men här under 
presenterar vi vad vi hann med att göra under säsongen. 

Uppvisningar  

Den 7 december arrangerade föreningen 
vår årliga julshow. Där får alla lag i 
föreningen visa upp vad det tränat på 
under säsongen. Alla aktiva, familj, släkt 
och vänner samlades för att kolla och heja 
på våra aktiva. Julshowen hölls i Njurunda 
sporthall. 
 

Tävlingar  
Den 29 februari 2020 deltog våra 
tävlingslag, Fantastic junior level 1 och 
Fierce junior level 2, på DM norra i Luleå.  
Fantastic kom på en 4:e plats och Fierce 
tog hem en silvermedalj. 

 
 
 

Aktiviteter 

Den 22 Februari 2020 anordnades en 
träningsdag för våra tävlinglag med 
möjlighet för träning på full matta innan 
tävling. I samband med detta hölls även 
ett genrep inför DM för familj och vänner. 
Träningsdagen hölls i Sidsjö Idrottshall.  
 

Det har vart ett väldigt annorlunda år för 

Cheerleading Sverige och våra aktiva, men 

vi, våra tränare och våra aktiva har gjort 

det bästa av situationen. Vi ändrade om 

våra träningar så att den mesta dels var 

utomhus, och andra åtgärder för att 

minska smittspridningen. Detta har såklart 

inte kunnat gjorts utan alla tränare, vår 

styrelse och alla våra fantastiska 

medlemmar! Stort tack! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktiga händelser under året 



 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE (BALANS- OCH RESULTATRÄKNING) 
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RESULTATRÄKNING  NOT  2020  2019  Anm.  

   1      Konto  

         BAS-kontoplan 

Föreningens Intäkter          
Nettoomsättnin

g   2  34 499  38 468  

3010-

3799  

Medlemsavgifter    22 400  2 600  

3900-

3910  

Bidrag   3  161 215  78 061  3810-3849+3880 

Övriga föreningsintäkter    227 987  108 494  

3911-

3999  

Summa intäkter    446 101  227 623    

           

Kostnader           

           

Övriga externa kostnader  4  -435 075  -212 269  

4010-6999 (ej6050-

59) 

Summa kostnader    -435 075  -212 269    

           

Verksamhetens resultat    11 026  15 354    

           

Årets resultat      11 026  15 354  8999  

           

           

           

           

           
 

 

 



 

          

          

          
BALANSRÄKNING  NOT  2020-07-31  2019-07-31   

   1       
TILLGÅNGAR         

          
Omsättningstillgångar         
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar     4 874  14 369   
Övriga fordringar    0  5 625   

     4 874  19 994   

          
Kassa och bank    147 866  121 020   

     147 866  121 020   

          
Summa omsättningstillgångar   152 740  141 014   

          
SUMMA TILLGÅNGAR    152 740  141 014   

          

          

          

          

          

          
BALANSRÄKNING  NOT  2020-07-31  2019-07-31   

          
EGET KAPITAL OCH SKULDER        

          
Eget kapital   5       
Balanserat kapital    141 014  125 661   
Årets resultat     11 026  15 354   

     152 040  141 014   

          
Kortfristiga skulder         
Övriga kortfristiga skulder    700  0   

     700  0   

          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  152 740  141 014   

          

          

          
 

 

 

 

 

 



            
            
            
Noter            
            

Not 1  

Redovisnings-och 

värderingsprinciper        
Årsbokslutet har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen 

och       
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2017:3 om årsbokslut, samt Rikidrottsförbundets    
rekommendationer           
            
Räkenskapsår           
            
Under våren 2019 så ansökte föreningen om att ändra räkenskapsåret från kalenderår till att 

löpa från     
0801-0731. I och med det så är det förra året ett förkortat räkenskapsår som löper från 2019-01-01--2019-

07-31.  
I och med det kan vissa jämförelsesiffror mellan åren vara svåra att jämföra.      
            
Avskrivningar           
            
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med 

avskrivningar enligt  
plan. Anskaffningsvärdet har minskats med eventuella bidrag som erhållits. Avskrivning görs systematiskt 

över den  
bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider.      
            

Balanserade spelarrättigheter   

Den ursprungliga kontraktstiden utgör 

underlag till  

     avskrivningen      
            
Hyresrätter    Kontraktstiden      
Byggnader    20 – 50 år (Ange vad din förening tillämpar)  

Kontorsinventarier    

5 

år       

Maskiner av olika slag   

7 

år       
            
Nyckeltalsdefinitioner          
            
Soliditet           
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.        
            
Medlemsavgifter           
            
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Idrottsföreningen.      
            
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 

Not 2  

Nettoomsättning

k 

        2020  2019  
Lotterier, bingo och försäljningsintäkter     34 499  15 341  
Summa       34 499  15 341  
            
Not 3                        Bidrag             

        2020  2019  
Kommun       106 106  54 652  
Övriga bidrag       55 109  23 409  
Summa            161 215  78 061  
            

Not 4  

Upplysning om övriga externa 

kostnader       

        2020  2019  
Idrottsverksamhetens kostnader      -149 942  -60 221  

Övriga externa kostnader      -285 133  

-151 

548  

Summa       -435 075  

-211 

769  
            
Not 5  Eget kapital         

      Balanserat  Årets  Totalt   

      resultat  resultat  

eget 

kapital  
            
Ingående balans     125 661  15 354  141 015  
Balanseras i ny räkning    15 354  -15 354  0  
Årets resultat     0  11 026  11 026  
Utgående balans         141 015   11 026   152 041  

            
            
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REVISORNS BERÄTTELSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERKSAMHETSPLAN 

 

 

Fancy Cheer Sundsvall är Västernorrlands 

enda cheerleading-förening. Föreningen 

startades hösten 2014 och är en förening som 

inriktar sig på både tränings- och 

tävlingsverksamhet. Föreningen har flera fina 

meriter, bland annat tre brons, två̊ silver och 

två̊ guld.  

De övergripande målen – som beskrivs i 

föreningens stadgar är:  

• Att vara aktiva inom cheer – både 

nationellt och internationellt  

• Verka för breddning av cheer – även 

för de som inte vill tävla  

• Aktivt motverka diskriminering samt 

verka för en doping- och drogfri miljö  

Verksamhetsidén – som också beskrivs i 

föreningens stadgar är:  

➢ Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att 

kunna prestera mera, ha roligt och må bra. 

Idrott består av träning och lek, tävling och 

uppvisning. Vi organiserar vår idrott i olika 

grupper som tillsammans utgör en självständig 

förening. Vi delar in vår idrott efter ålder och 

ambitionsnivå.  

➢ Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott 

till och med elva års ålder. I barnidrotten lär 

sig barnen grunderna till cheerleading. 

Barnets allsidiga idrottsutveckling är 

normgivande för verksamheten. Tävling är en 

del av leken och ska alltid ske på barnens 

villkor.  

➢ Med ungdomsidrott avser vi idrott för 

tonåringar upp till och med 20 år. Med 

vuxenidrott avser vi idrott för dem som är 

över 20 år. I ungdomsidrotten och 

vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad 

tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och 

motionsidrott. I tävlingsidrotten är 

prestationsförbättring och goda 

tävlingsresultat vägledande. I den 

hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är 

trivsel och välbefinnande normgivande medan 

prestation och resultat är av underordnad 

betydelse.  

➢ Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att 

den utvecklar människor positivt såväl fysiskt 

och psykiskt som socialt och kulturellt.  

➢ Alla ska kunna träna och utvecklas på̊ sina 

egna villkor.  

Värderingarna som ska genomsyra all 

verksamhet är:  

❖ Stolthet  

❖ Glädje  

❖ Gemenskap  

Vision på lång sikt:  

- Anordna tävling på hemmaplan  

- Träning för alla åldrar på alla nivåer 

(inom 10 år nå ca 200 medlemmar) i 

syfte att skapa underlag för tävlings 

lag  

- Ha tillräckligt med tränare för att klara 

vår verksamhetvision (minst 30 

tränare)  

- Delta i tävlingar utomlands  

 

 

 

Inledning – mål, verksamhetsidé, värderingar & vision 



  

 

 

För att uppnå målen och verka i enlighet med 

verksamhetsidén så är ambitionen att under 

2019 fokusera på följande områden, mål och 

aktiviteter:  

Kultur, värderingar samt 

organisationsutformning  

Mål:  

Att förankra värderingarna samt mål och syfte 

med föreningens tränings- och 

tävlingsverksamhet  

- Att öka samarbetet mellan styrelse, 

tränare och föräldrar  

- Att ha ett demokratiskt arbete där 

delaktighet och dialog är viktiga 

framgångsfaktorer  

- Att öka antalet aktiva medlemmar i 

föreningen  

Aktiviteter för att uppnå målen:  

➢ Genomföra ett arbete med alla aktiva kring 

mål, syfte och värderingarna (stolthet, glädje 

och gemenskap)  

➢ Genomföra aktiviteter (gemensamma 

arbeten samt sociala träffar) där alla 

styrelsemedlemmar och tränare deltar- minst 

1 ggr/halvår  

➢ Föräldramöten  

➢ Skapa fler föräldragrupper samt förtydliga 

ansvar, info och vägledning för dessa grupper  

➢ Ta fram plan/strategi för ny-intag  

➢ Reklaminsatser  

 

Träning & Tävling  
Mål:  

- All träning ska genomföras på ett 

säkert sätt som förebygger och 

förhindrar skador  

 

- All träning ska genomsyras av fokus på 

den aktivas behov & utveckling  

- Att vara väl förberedda på tävlingarna 

genom att ha ”Level appropriate” dvs. 

att grunder finns vid start  

- Ha 4 tävlings lag  

- Uppnå goda resultat på tävlingarna 

(RM, DM, Jamfest)  

Aktiviteter för att uppnå målen:  

➢ Utbilda tränare regelbundet så att de har 

den utbildning som krävs för uppdraget  

➢ Varje termin uppdatera säkerhetstänket 

med de aktiva, t.ex. fångteknik  

➢ Dokumentera ev. tillbud och lyfta på 

tränarmöten  

➢ Avsätta tid till att fokusera på den högre 

nivån för laget, förbereda dom  

➢ Uppmuntra lagen att delta i fler tävlingar  

Ledarutveckling  
Mål:  

- Alla ledare ska vara utbildade enligt 

miniminivån  

- Varje lag ska ha minst en utbildad 

ledare  

Aktiviteter för att uppnå målen:  

➢ Skadeutbildning med fokus på olyckor – 1 

ggr/år  

➢ Intern tränarutbildning 1 ggr/år som 

genomförs i föreningens regi  

➢ Andra års tränare prioriteras utbildning.  

➢ Ta fram en plan för ledarutveckling där bl.a. 

följande ingår 

o Fånga upp aktiva till att bli ledare 

o Se över möjlighet att rekrytera ledare 

utifrån  

 

Prioriterade områden under 2020/2021 

 



 

 

 
 

Aktiviteter för att uppnå föreningens mål  

Läger & andra aktiviteter  

➢ 1 läger per termin och lag  

➢ Återuppta föreningsaktiviteten ”Fancy-dag”  

➢ Ta in extern tränare/föreläsare  

➢ Bjuda in närliggande förening till 

aktivitet/tävling  

Finansiering  

➢ Aktivt söka bidrag och fler sponsorer  

➢ Försöka få lokalen mer uthyrd (på våra 

villkor)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal/utrustning  

➢ Fortsätta leta större/bättre lokal  

➢ Åtgärda värmen i befintlig lokal  

➢ Komma överens om vad för material som 

ska prioriteras för att köpas in under säsongen  

Kommunikation  

➢ Mer aktiv på sociala medier  

➢ Utvärdera befintliga kommunikationsvägar 

med föräldrarna och därefter se över 

kommunikationsvägarna  

➢ Tänk till kring hur ledare kommunicerar 

med de aktiva  

➢ Kommunicera mål & vision till föräldrar 

(inkl. vad en tävling på hemmaplan kan 

innebära) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig verksamhet 

 



 

BUDGET 

 

 

  

  á pris antal År 

Intäkter       

Medlemsavgift  300 94 28 200 

Terminsavgift     267 200 

Bidrag     194 040 

Övriga intäkter (tex försäljning)     70 000 

Totala intäkter     559 440 

        

Kostnader       

Medlemsavgifter     6 200 

Licenser     13 000 

Lokalhyra - el     171 900 

Försäkring     2 000 

Utbildning     27 000 

Betalning tränare     31 450 

Matta     48 000 

Material     60 000 

Tävling     63 200 

Föreningsrosett     5 000 

Inköp dräkter (70 USD/dräkt)     60 000 

Föreningskläder     7 000 

Musik     18 000 

Övrigt     14 000 

Totala kostnader     526 750 

        

Över/underskott     32 690 

Övrig försäljning, här 

ingår uthyrning till 

Voltige 

Per månad - Hyra 12925, 

el 400, nät 1000 

Resa, boende och 

utbildningskostnad. 

Leasingavtalet löper t o m 

2021-11-30 och sedan är 

det ett restbelopp på 

8790 kr för att lösa ut 

mattan. 


