Jönköping 2018-08-12

Verksamhetsberättelse
Förlängt verksamhetsår 2018/2019
JSC, Jönköping Spartans Cheer
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1. Organisation
1.1

Organisationskarta
Styrelsen

Arbetsgrupper (saknas idag)
(Tävling, Uppvisning, bidrag, sponsring, Försäljning)
Överledare

Headcoach, senior tränare

Tävlingslagstränare

Träningslagstränare

Lagföräldrar

1.2
Jeremy Wyon
Vakant
Marcus Arnefur
Anna Arlbrandt
Catarina Nord
Angelica Norén
Rickard Nilsson
Teresa Sagsytröm
Vakant
Staffan Fagerlind

Styrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Överledare föreningsadministratör
adjungerad plats i styrelsen

1.3
Julie Malm
Vakant

1.4

Valberedning

Möten

20180902
20180916
20180923
20181022
20181121
20190209
20190429
20190527
20190805
20190904

1.5

Ordförande
Ledamot
Årsmöte samt konstituerande
styrelsemöte
Årsmöte Cheerleading förbundet
Invigning Lokalen Xflow
Ordinarie Styrelsemöte
Ordinarie Styrelsemöte
Ordinarie Styrelsemöte
Ordinarie Styrelsemöte
Ordinarie Styrelsemöte
Ordinarie Styrelsemöte
Årsmöte

Ledare och Lagindelning

Så här ser lagen ut idag
Aphrodite
Athena
Nike
Pandora
Nyx
Electra
Atlas
Brize
Caligo
Eros

Matilda Lindevall
Milda, Siri
Elma, Marina, Andrea
Tuva,Alicia,Disa, Kajsa,Ebba
Ebba, Thea
Elin, Selma, Lisa
Josefin, Sara, Engla, Ella, Angelina
Rebecka, Cajsa
Milda Clara

Emilia , Ellen

1.6

Laget.se

Föreningen är ansluten till laget.se som är den plattform som hela
organisationen administreras igenom. Här registreras samtliga
medlemmar. Laget.se utgör således vårt medlemsregister. Laget.se
uppfyller kraven för dataskyddslagen GDPR.

Vi kommunicerar ut all information till våra medlemmar via laget.se, Möten,
evenemang, träningstider medlemsinformation mm. Vi registrerar närvaro
för samtliga träningar och kan på det viset ansöka om bidrag både från
kommunen och RFs LOK stöd via laget.se. Samtliga medlemmar får ett eget
konto och kan där ställa in hur de vill ta del av informationen, antingen via
SMS avisering, mail eller att aktivt själv gå in på Laget.se via hemsidan eller
appen.

Förenings administratör Staffan Fagerlind organiserar hela vår verksamhet
med hjälp av Laget.se. Staffans insats har varit ovärderlig för drivandet av
vår förening.
1.7

Arbetsgrupper

Denna säsong har vi organiserat arbetet i olika arbetsgrupper som ni ser
nedan. Genom att organisera föräldraarbetet i olika arbetsgrupper har vi
kunnat effektivisera arbetet och fördelat ansvaret bland föreningens
medlemmar.

Tävlinggrupp:
Tävlingsgruppen skall tillsammans med överledaren och
tränarna för tränings lagen beslutat om vilka tävlingar vi skall
delta i, anmäla lagen till tävlingarna, organisera resor till och
från tävlingarna, se till att det finns tävlingsdräkter samt
informera och uppdatera de tävlanden och övriga medlemmar
om att vi deltar och hur det går för våra tävlings lag.
Ordförande: Angelica Noren

Uppvisninggruppen
Uppvisningsgruppen ansvarar för organisationen kring våra två
årliga uppvisningar med biljettförsäljning, ev kiosk,
marknadsföring mm. Årets två uppvisningar var fantastiska och
mycket välorganiserade och vi har kunnat se resultatet av
uppvisningsgruppens arbete och ökade erfarenhet. Vi ser fram
emot fler uppvisningar där vi framöver även kommer att kunna
se flera föreningar representerade.
Ordförande: Åsa Ydreborg

Bidrag

Bidragsgruppen hjälper föreningen att ansöka de många bidrag
det går att ansöka från både kommunen, SISU, RF samt flertalet
stiftelser. Detta gäller bidrag utöver verksamhetsbidragen som
vår föreningsadministratör sköter via laget.se/Idrottonline.
Exempelvis investeringsbidrag för utrustning, lokalbidrag etc.
Bidragsgruppen har kunnat ordna med bidrag till flertalet
utbildningar för våra ledare samt lokal och utrustningsbidrag.
Fortsatt gediget arbete möjliggör för föreningen att kunna växa
och utvecklas.
Ordförende: Anna Sandström

Sponsring
Sponsorgruppen söker upp sponsorer och arbeta fram olika
paket till de sponsorer som våra medlemmar erbjuder kontakten
till. Hittills har vi tecknat 5 Sponsoravtal och vi hoppas att detta
kan bli en stor och viktig inkomst för föreningen i framtiden.
Ordförande: Hanna Vinborg

Försäljning

Försäljningsgruppen skall organisera försäljning av tex
Newbody, kakor, restaurangchansen etc som är en viktig
inkomst för vår verksamhet inte minst för våra tävlingslag där
tävlingsverksamheten är kostsam. I år har försäljningen dragit in
över 100000 kr till verksamheten.
Ordförende : Staffan Fagerlind

Detta verksamhetsår har samtliga ovanstående arbetsuppgifter
konstituerats och blivit en viktig del i föreningens organisation. Vi har
kunnat ta del av alla frivilliga krafter på ett bättre sätt och fördelat ansvaret
på fler engagerade medlemmar.
Ordförenden i arbetsgrupperna har eltagit vid styrelsemötena under året.
1.8

Bidrag

Detta verksamhetsår har vi fått följande bidrag:

LOK Stöd för träningsdeltagande

Aktivitetsbidrag

Utbildningsbidrag för ledarutbildningar

Vi skall ansöka om investeringsbidrag till träningsutrustning som vi
planerar att investera i under året.
Sponsring

Sponsorgruppen har påbörjat sitt arbete. Ett antal sponsorer har fått upp
reklamskyltar i lokalen (PEAB, Enthavs, AB Bröderna Falk, Aneby buss) .
Det finns plats för många fler. Här behöver vi hjälp med att etablera kontakt
med företag som kan vara intresserade i att sponsra vår verksamhet. Vi vill
tacka våra sponsorer för overderlig ekonomiskt stöd till vår verksamhet.
1.9

Försäljning

Vi har genomfört försäljning med Newbody, kakor samt Restaurangchansen
som inbringade över 100 000 kr till vår verksamhet. Detta är en otroligt
viktig del i föreningens ekonomi och vi har för ambition att genomföra två
uppvisningar per år samt två till tre försäljningsomgångar med kläder,
kakor, eller andra produkter. Restaurangchansen gav väldigt god utdelning
för en relativt liten insats, nästa säsong hoppas vi kunna mer än dubbla
försäljningen av RC.

2 Verksamheten
2.1

Lokal

23 september 2018 invigdes våran nuvarande Lokal i Xflows lokaler. Ett
fantastiskt arbete med iordningställande av lokalen har gett våra lag
nmöjlighet att bedriva bra träningsverksamhet. Detta har varit ett viktigt
lyft för föreningen men samtidigt ser vi inte detta som en permanent
lösning. Ljudnivån samt att vår verksamhet krockar med Xflows
verksamhet har bidragit till begränsningar i utnyttjandet av lokalen samt
att vi inte får plats med hela våran matta. Lokalen har varit fantastisk i
förhållande till de lokaler vi tvingats träna i innan men vi arbetar vidare för
att hitta en permanent och bättre lösning med en egen föreningslokal som
blir optimalt anpassad efter våra behov. En bra lösning i samarbete med
Jönköpings kommun verkar kunna bli en verklighet under nästa
verksamhetsår.

2.2

Träningen

träningen har bedrivits och organiserats av våra fantastiska
Ledare i samarbete med headcoach Staffan fagerlind. Härliga
träningspass med många glada utövare som har resulterat i fina
resultat på de tävlingar vi deltagit i med både vinster och
hedrande placeringar med väldigt fina program . Vi har skapat en
fantastisk verksamhet och ryktet sprider sig. Många söker sig till
föreningen och vi hoppas nu när vi har fått ett eget förbund att
cheer kommer att bli mer av en erkänd och uppmärksammad
sport och att vi kommer att kunna växa ytterligare.
2.3 Tävlingsverksamheten
Våra tävlingslag har utvecklat ytterligre under detta
verksamhetsår. Vi har representerats i Starswintercup 2019, DM
Södra 2019 och på Jamfest Nordic 2019. Vi har genomfört många
fantastiska tävlingsprogram fått många hedrande placeringar.
Men framför allt har vi kunnat visa upp ett fantastiskt resultat av

teamwork, glädje engagemang och fysiska prestationer. Våra
medlemmar har både i tävlingslagen och i träningslagen visat att
Cheer är en fantastisk sport där vi kan utvecklas fysiskt och
mentalt. Vi lär oss laganda och samarbete. Vi utvecklas som ledare
och utövare. Vår verksamhet kommer att skapa starka
personligheter. Våra medlemmar kommer att med hjälp av
mycket av det de har lärt sig i vår verksamhet kunna lyckas i
framtiden med sina liv och yrkeskarriärer.
2.4 Uppvisningar

Vi har haft två fantastiska uppvisningar där våra medlemmar både
vid jul och sommar uppvisningarna har presenterat allt de har lärt
sig under året för över 300 entusiastiska åskådare bestående av
släkt vänner men även nyfikna utomstående och journalister. Det
är roligt att se hur uppskattade våra framträdande är och vi
överöses med positiva reaktioner från alla som får chansen att se
våra medlemmar in aktion.
2.5

Utbildning

Föreningen har som mål att utbilda så många ledare som möjligt inom
cheer och idrottsledarutbilning. De flesta av våra tränare har fått
ledarskapsutbildning inom sisus. Vi jobbar hårt för att kunna erbjuda
samtliga medlemmar träning under ledare som är utbildade både inom
ledarskap, cheerleading och gymnastik.

Jönköping 190812
Jeremy Wyon
Styrelseordförande

