
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse   

Sigtuna Legends Cheerleadingförening 2016/2017   
 
 

Styrelsen   
Ordförande Ylva Forsell (tillförordnad)   
Ledamot  Petra Valente   
Ledamot  Helena Gålnander   
 
Suppleant  Emelie Schönberg   
Kassör  Michaela Gustavssonv Kajalic (avgick februari 2017)              

Jessica Levinsson (avgick juli 2017) 

 

Medlemmar   
Föreningen har vid verksamhetsårets slut 131 st medlemmar varav 128 st är kvinnor och 3 män. 
50 personer står i kö till höstens nybörjargrupper. 

Lag 
 Under verksamhetsåret har föreningen haft två tävlingslag, Blue senior lv 1 och Red minior lv 1, och fyra

 träningslag (Purple minior nybörjare, Pink minior fortsättning, Aqua junior nybörjare och Grey, vuxenlag).  

Året startade med tre tävlingslag, men på grund av tränarbrist lades White (junior lv 3) ner under 
januari månad. De aktiva i White erbjöds att träna med Blue, Senior lv 1, och 11 av 13 aktiva från 
White tackade ja.   

Försäljning 
Föreningen har haft en gemensam försäljning av New Body för alla lagen. Utöver det har tävlingslagen haft 
försäljning av salami och julklappspapper för att finansiera sin resa till Borås.  
   

Föreningsengagemang  
V. 33 medverkade White i The Week (Sigtuna Kommuns aktivitet för ungdomar), där de visade cheerleading 
och prova-på-aktivitet.  
December, Juluppvisning i Råbergshallen med 200 besökande  
Mars, Genrep i Ekillahallen för Red och Blue inför DM 
April, Våruppvisning i Råbergshallen med 250 besökande 
Maj Cheer camp för vuxna (över 18 år) anordnades i Ekilla i maj med 9 deltagare 
Red visade sitt program på Sigtunakampen i slutet av maj 
 
Juni, Träningslagen hade en gemensam avslutning med picknick i Sigtuna.  
Juni, Cheer camp för miniminiorer och miniorer i Ekillahallen i juni med 39 deltagare.  
V. 27 och V 33 medverkade föreningen i Upplands Väsbys kommun dagaktivitet där våra aktiva 
visade och lärde ut enklare övningar inom Cheerleading. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Tränare 
Föreningen har vid årets slut 3 huvudtränare, 2 st tränare och 3 st hjälptränare. Tränarna har haft 
tränarmöten 1 gång i månaden.  
 

 Kompetensutveckling för tränare och styrelse 
Genomförda utbildning under året 
Regeldomare 2 Anordnad av SCF 
Bedömningsdomare 1 Anordnad av SCF 
Basutbildning Barn 
och ungdom 

1 Anordnad av 
Gymnastikförbundet 

Kostråd för aktiva White, Blue och 
ledare 

SMGK tillsammans 
med kommunen 

 

Tävlingar   

➢ November cup 2016, Borås - Blue placering 1:a, Red placering 3:a   

➢ Mars 2017 DM, Uppland – Red placering 2:a, Blue placering 2:a  

➢ Maj 2017 Jamfest, Nyköping – Red placering 1:a, Blue placering 3:a   

 

 
Ekonomi 
Styrelsen har arbetat för att förbättra föreningens ekonomi vilket har resulterat i 
höjda avgifter inför nästa verksamhetsår. Föreningen går från ett underskott från 
förra året till ett mindre överskott detta år. Styrelsens avsikt är att föreningen ska ha 
en hållbar ekonomi för att kunna vidareutveckla föreningen och investera i 
nödvändiga redskap för att medlemmarna ska kunna utöva sporten på bästa sätt.  

 

 Styrelsen 

 Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under verksamhetsåret.  Styrelsen fick årsmötets förtroende att välja in 

 ledamöter under året pga vakanta platser. Helena Gålnander valdes in den 1 nov 2016 som ledamot  

 Michaela Kajalic-Gustafsson(kassör), Camilla Gustavsson(ledamot) och Madelen Hellkvist (Ordförande) valde att 
 lämna styrelsen under årets gång. Dessa har ersatts med Jessica levinsson (kassör) och Ylva Forsell (ordförande). 

 

 
Sigtuna 2017-08-30 

 


