Verksamhetsplan 21/22
Lund Cheerleadingförening Pro Athletics, 802525-0708

Vision
Vår vision är att driva en förening genomsyrad av glädje, tillhörighet och utveckling. Vi vill att
alla våra aktiva ska vilja gå till träningarna och tycka att deras idrott är rolig. Vi vill driva en
välstrukturerad verksamhet med tydliga riktlinjer. Vi ska verka för ett gott samarbete med
andra idrottsföreningar i Skåne och stå för våra värderingar. Vi ska vara en förening med
högt förtroende från våra medlemmar där transparens och delaktighet står i centrum.

Mål
Nå ett medlemstal över 100.
Driva träningsverksamhet i cheerleading på olika nivåer och för olika åldersgrupper.
Driva tävlingsförberedande verksamhet.

Aktiviteter
Vi ska bedriva verksamhet inom cheerleading.
Undersökningar och utvärderingar ska göras för att se inom och till vilka områden vi kan
bredda vår verksamhet.
Vi ska bedriva lägerverksamhet under skollov.
Vi ska erbjuda specialinriktad träning för de som vill samt anordna öppna träningar för
föreningens medlemmar.
Vi ska anordna ledaraktiviteter varje termin.
Vi ska utbilda våra ledare genom våra förbund samt genom internutbildningar.
Vi ska anordna uppvisningar en gång per termin.
Vi ska delta i tyckartävlingar och andra öppna tävlingar med våra tävlingsförberedande lag.

Budget
Se bilaga.
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Budget verksamhetsåret 2021
Lund Cheerleadingförening Pro Athletics, 802525-0708

Intäkter
Resultat 2020

23 816,00 kr

Medlemsavgifter

9 000,00 kr

Träningsavgifter

130 300,00 kr

LOK-stöd

9 724,00 kr

Sponsring

20 000,00 kr

Outnyttjade bidrag

10 250,00 kr

Försäljning

14 000,00 kr

Summa intäkter

Kostnader

217 090,00 kr

Hallhyra
Personalkostnader
Licensavgifter
Medlemskap SCF
Tävlingskostnader

-

11 000,00 kr
52 500,00 kr
5 200,00 kr
2 000,00 kr
2 000,00 kr

Utbildningar

-

5 000,00 kr

Föreningströjor
Uniformer
Träningsutrustning
Övriga inköp

-

11 600,00 kr
40 000,00 kr
20 000,00 kr
16 000,00 kr

Revision
Övriga administrativa kostnader

-

2 000,00 kr
3 540,00 kr

Tränaraktiviteter
Marknadsföring
Övriga utgifter
Summa kostnader

3 000,00 kr
7 000,00 kr
2 000,00 kr
- 182 840,00 kr

Budgeterat resultat

34 250,00 kr

