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Föreningen avser att under verksamhetsåret 2020/2021 fortsätta bedriva verksamhet 
med stort fokus på aktivt säkerhetsarbete, bra laganda samt kamratskap inom 
cheerleading, akrobatik och parkour. 
 
Vi vill fortsätta driva föreningen kring sunda värderingar med delaktighet, glädje och 
gemenskap som främsta drivkrafter. I enlighet med svensk idrott vill vi erbjuda en 
verksamhet där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande, samt där den egna 
och gruppens prestationer jämte personlig utveckling tjänar som sporre att 
åstadkomma mer. Vi vill att våra tränare och aktiva ska ha roligt, må bra och stärkas 
både som individer och i grupp. 
  
Det överskott av pengar som föreningen fått på grund av bl.a. rabatterad hallhyra 
och uteblivna kostnader för tävlingar kommer investeras i verksamheten så att de 
kommer de aktiva till godo på olika sätt. 
 
Cheerleading 
Vi kommer att fortsätta erbjuda våra tränare utbildning inom ledarskap, cheerleading 
och volter för att de ska fortsätta att utveckla sina ledarroller och vara förebilder för 
de aktiva. 
  
Alla lag ska ges möjlighet att delta i s.k. tyckartävlingar inom regionen och 
tävlingslagen ska utöver dessa ges möjlighet att delta i distriktsmästerskapen (DM). 
De lag som tävlar på en högre nivå bör ha ambitionen att kvalificera sig till 
Riksmästerskapen (RM eller SM). Deltagande i andra tävlingar som November Cup, 
Jamfest eller Internationella tävlingar diskuteras mellan tränare och 
verksamhetsansvariga i varje aktuellt fall. Under rådande omständigheter (i och med 
Corona-pandemin) är det osäkert hur tävlingsäsongen kommer se ut detta år men vi 
har målsättningen att kunna tävla med våra tävlingslag och att samtliga lag ska få 
visa upp sina program under säsongen.  
 
Vi planerar att ha ett Masters-lag (för föräldrar och andra intresserade vuxna) samt 
att i största möjliga mån bilda lag på så många olika nivåer som möjligt för att ge 
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våra aktiva bästa möjliga förutsättningar till utveckling. Vi planerar även att fortsätta 
arrangera cheerleadingläger för våra aktiva under skolloven. Vi lägger fortsatt stor 
vikt vid att våra tränare får utbildning och att våra aktiva placeras i lag på en, för 
dem, rätt nivå. Vi avser även detta år att undersöka möjligheterna att ta in hjälp med 
koreografi till vissa lag samt att vid några tillfällen ta in externa tränare till 
tävlingslagen. Detta då detta föregående år sågs som en stor tillgång av våra 
medlemmar att få in koreografi hjälp då det ökade kvaliteten på programmet samt 
bidrog med ytterligare kunskap och lärande till både våra tränare och aktiva. 
 
Styrelsen har även för avsikt att fortsätta arbetet med att involvera både de aktiva 
och deras föräldrar inom begränsade områden i verksamheten. Att starta upp ett 
Masters-lag är en del i arbetet att stärka upp och involvera fler vuxna i 
verksamheten. 
 
 
Akrobatik 
Vi avser att på nytt starta upp Akrobatik- och partnerstuntverksamheten under 
liknande former som tidigare, med två träningstillfällen i veckan. 
 
Under hösten 2020 har vi för avsikt att tillsammans med akrobaterna arrangera 
Swedish Acrobatics Convention (SAC) för fjärde året i rad. Vår intention är att under 
SAC också ha en uppvisning som är öppen för allmänheten för att sprida kunskap 
om akrobatik. Under rådande omständigheter är det däremot oklart om SAC kommer 
kunna äga rum. 
 
 
Parkour 
Den parkourgrupp vi har kommer vi ha kvar men deras träningstillfällen kommer 
utökas från en gång till två gånger i veckan, eftersom de aktiva inom parkour 
efterfrågar fler träningstillfällen.  
  
Sollentuna 2020-09-01 
Styrelsen 
United Movement 
 

2 (2) 


