Styrelsens förslag till utredning av
flygsportdistriktens framtida roll
Styrelsen har under en längre tid konstaterat att de regionala flygsportförbunden, det som på
riksidrottslingo benämns specialidrottsförbund (SDF) och till vardags kallas ”distrikt”, har svårt att bedriva
verksamhet.
De SDF inom flygsport som i dag skulle kunna räcka upp handen och säga ”Vi bedriver en fruktsam och
meningsfull verksamhet” är lätt räknade. Alltför många distrikt är i dag insomnade, och vissa av dem är
orsak till pinsamma suckar när de kommer på tal. Åtminstone ett distrikt har kastat in handduken under året
som gått. Andra är aktiva och en fruktsam plattform för gemenskap och samarbete mellan flygklubbar.
Distriktens gränser är dock i flera fall konstiga, och det är till exempel oklar om det är läns- eller
landskapsgränser som används. Mest mystisk är situationen i huvudstadsregionen. Det finns ett StockholmGotlands Flygsporförbund, men ingen känner till var gränsen går mot Upplands och Sörmlands
Flygsportförbund – både Stockholms län och stad består ju av delar av Uppland och Sörmland. (när det
gäller distriktsidrottsförbunden är gränserna i detta avseende noga definierade). Och en flygklubb som har
postadress Stockholm men har sin flygverksamhet förlagd utanför länsgränsen p.g.a. svårigheter med mark
och luftrum, i vilket distrikt hör den hemma? Även på västkusten har distriktens gränsdragning karaktären
av anakronism, lyckligt obekymrad om att stora delar av regionen numera bildar ett gemensamt Västra
Götalands län (som dessutom har statusen av region).
Inom Flygsportförbundet pågår en diskussion om distriktens framtida roll. Styrelsen känner att det börjar
bli dags att sätta ned foten, och att vi gemensamt inom flygsportfamiljen kommer överens om vilken roll
distrikten ska ha.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
att uppdra åt styrelsen att under 2012 inleda en utredning av indelningen och finansierigen av de regionala
flygsportförbunden (SDF) och deras framtida roll inom Flygsportförbundet.
att förbundet genomför en hearing i november 2012 där de inledande rönen av utredningen presenteras och
där flygsportföuntionärer och intrersserade får en möjlighet att ge synpunkter och respons.
att ett förslag till beslut angående flygsportdistriktens framtida roll redovisas vid Flygsportförbundets
årsstämma 2013.
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