
Verksamhetsberättelse
20210417

Lund Cheerleadingförening Pro Athletics

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

Styrelsens sammansättning under perioden
Ordförande             Rebecca Dahlquist 
Kassör                    Rebecca Dahlquist
Övriga ledamöter   Karl Bernholdsson
                               Lars Dahlquist
                               Ida Steinwall  
Övriga poster utgår med hänsyn till föreningens tidigare storlek. 

Övrig ansvarspost 
Revisor                   Per Merlenius 

Möten
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten, varav ett konstituerande.

Medlemmar
Under höstterminen hade vi 58st flickor anmälda i åldrarna 5-43 år, efter att anmälan till
vårterminen stängde har vi i nuläget 65st flickor anmälda i åldrarna 6-43.
Föreningen har även lagt ner en hel del arbete för att rekrytera fler tränare till kommande
säsonger.
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Verksamheten
Lagen
Lund Cheerleadingförening Pro Athletics har under 2020 bestått av fem lag, Crush, Dash,
Fame, Heat och Smoke. Samtliga under träningsverksamhet. Våra barn & ungdomslag har
haft 13 träningstillfällen under HT. Smoke, som var ett vuxenlag behövde tyvärr lägga ner sin  
verksamhet på grund av rådande pandemi. Crush hade för få medlemmar och slogs därför ihop 
med Dash. Träningarna pågick under 13/9-13/12, samtliga i Vipeholmshallen.

När föreningen i framtiden är mer etablerad siktar vi även på att starta upp tävlingsverksamhet i 
samtliga ålderskategorier.

Övrig träningsverksamhet
I maj var vi på två skolor i Lund och en i Eslöv och höll cheerleading på idrottslektioner för ca 12 
olika skolklasser, från 1a-5e klass.

I augusti anordnade vi fyra ”prova på” tillfällen i Lunds stadspark, fördelat på två dagar.

Utbildningar
- Samtliga i styrelsen har gått utbildningen ”Styrelsens roll och ansvar”, genom SISU. Vilket har 

stöttat oss mycket i utformandet av föreningens diverse policys.

- Styrelsen deltog i ”Temakväll - Schysst idrott transinkludering”.

- Ordföranden tillika kassör har även deltagit i bokföringsutbildning.

Ekonomi
Under 2020 har föreningen omsatt 61050.00kr.

- Föreningen har beviljats coronaanpassningsbidrag, inköpts handsprit och ytdesinfektion för   
detta.

- Föreningen tilldelades ett stipendium från Skandias fond Idéer för livet för vårt projekt          
”Cheerleading till Lund”, om totalt 10 000kr.

- Vi har även fått projektstöd från Riksidrottsförbundet om 10 000kr, för coronaanpassning.

- Under hösten har föreningen beställt in nya pompoms, ledartröjor samt ledarryggsäckar.
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Slutord
Då detta är föreningens första säsong med träningsverksamhet är vi väldigt glada över
intresset som våra aktiva haft. Vi har även arbetat hårt för att skapa fler möjligheter för att
bli ännu större.

Vi vill uppmuntra alla nya i föreningen att hjälpa oss utveckla Lund Cheerleadingförening
Pro Athletics, vi söker ledamöter och föreningskunniga som kan stötta upp och ge alla
aktiva en fortsatt säker och upplyftande träningsmiljö.

Styrelsen i Lund Cheerleadingförening Pro Athletics

Signerad

________________________________              ________________________________
Rebecca Dahlquist, ordförande                            Karl Bernholdsson, ledamot

________________________________              ________________________________
Lars Dahlquist, ledamot                                        Ida Steinwall, ledamot

	 	 3

Karl Bernholdsson (Mar 17, 2021 15:40 GMT+1)
Karl Bernholdsson

Ida Steinwall (Mar 19, 2021 15:53 GMT+1)
Ida Steinwall
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