Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011
1. Demokrati och organisation
Flygsportförbundet (FSF) genomförde under år 2011 sitt 45:e verksamhetsår. Under detta år redovisade
FSF 386 föreningar till Riksidrottsförbundet.
Medlemmar
Föreningarna har tillsammans rapporterat in 19 744 medlemmar till FSF. Aktiva i grenförbunden har varit
fördelade enligt nedan:
Gren
Ballong
Fallskärm
Hängflyg
Konstflyg
Modellflyg
Motorflyg
Segelflyg
Skärmflyg
Totalt aktiva

Aktiva 2011
626
1 509
123
104
4 748
4 326
2 012
1 542
14 990

Aktiva 2010
556
1 542
114
102
4 799
4 126
2 068
1 286
14 593

Styrelsen
Vid Flygsportförbundets ordinarie årsstämma i Linköping den 26 mars 2011 valdes följande styrelse:
Ordförande:

Bengt Lindgren (nyval 2 år)

Vice ordförande:

Björn Hårdstedt (fyllnadsval 1 år – efterträder tid. vice ordf Bengt Lindgren)

Ordinarie ledamot:

Barbara Silén (nyval 2 år)

Personlig suppleant: Lina Gardlow (nyval 2 år)
Annie Johansson med personlig suppleant Camilla Carlin har ett år kvar av mandattiden.
Under året har följande personer valda av sina grenförbunds respektive årsmöten deltagit i styrelsens
arbete:
Ballong:

Anders Åkvist, suppleant Eva Olsson

Fallskärm:

Ronny Modigs, suppleant Jens Eklöf

Hängflyg:

Per Andersson, suppleant Andreas Olsson

Konstflyg:

Lars-Göran Arvidsson, suppleant Eva Reinmüller

Modellflyg:

Rolf Påhlsson, suppleant Roland Brebäck

Motorflyg:

Henry Lindholm, suppleant Håkan Carlsson

Segelflyg:

Lars-Göran Andersson, suppleant Hans Folkesson

Skärmflyg:

Pär Jönsson, suppleant Sune Cullberg
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Styrelsen har under året haft tio (10) protokollförda sammanträden. Styrelsen har inom sig utsett ett
arbetsutskott (AU) bestående av Bengt Lindgren, Björn Hårdstedt, Barbara Silén och från årsskiftet även
Annie Johansson. AU har under året haft åtta protokollförda sammanträden och ett antal kortare ej
protokollförda arbetsmöten.
Distriktsförbunden
I januari hölls i Växjö en uppskattad konferens för flygsportdistrikten. Konferensen handlade om hur
distrikten kan bli mer aktiva och hur kopplingen mellan dem och distriktsorganisationen inom
Riksidrottsförbundet ser ut. Konferensen besöktes av cirka 20 personer från de i Sverige sydligaste
distrikten. Längst norrifrån kom Gävleborgs flygsportförbund.
Internationell verksamhet
Flysportförbundet har varit mycket aktiv i det internationella arbetet och varit väl representerade vid
internationella sammankomster, bland annat inom ramen för Europe Air Sports (EAS), Nordic
Coordination Meeting (NCM) och Fédération Aéronautique Internationale (FAI).
Den internationella representationen har fortsatt varit hög inom både FAI och EAS. Samtliga grenförbund
har sänt representanter till FAI:s kommissionsmöten. FSF har även deltagit i möten FAI:s medicinkommission, regelkommission, miljökommission samt kommissionen för luftrum och navigeringssystem,
där Lars Holmström varit ordförande.

Kostnader netto under Demokrati och organisation:
Styrelsen
Kurs och konferens
Bidrag
Internationellt
Samhällsnytta
Övrigt
Totalt

-172 360
-137 295
-501 190
-350 071
-29 824
-20 512
-1 211 525

2. Administrativa funktioner
Kansli och administration
Utöver det grundläggande behovet av service till styrelse, grenförbund och medlemsföreningar har kansliet
på uppdrag utfört service åt Svenska Ballongfederationen, Svenska Hängflygförbundet och Sveriges
Modellflygförbund. Förutom posthantering och utskick så har hantering av licens- och medlemsregister
utgjort den största delen av servicens innehåll.
Under året har kanslifunktionen utretts. Vid ordförandekonferensen gavs AU i uppdrag att konkretisera
resultatet. Redovisning ska ske vid ordförandekonferensen 2012.
Personal
Den anställda personalen har bestått av kanslichef Jonny Carlén samt kanslisterna Linda Carlén och
Veronica Wall (föräldraledig fr.o.m. april). Efter att Veronicas tjänst varit vakant under sommaren
rekryterades i september Anette Thorell som vikarie.
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Jonny Carlén har i sin befattning som kanslichef även tjänstgjort som sekreterare vid styrelse- och AUsammanträden.
Totalt har under året funnits cirka 3 heltidstjänster vid kansliet. Uppdragstjänsterna till grenförbunden har
motsvarat 0,65 heltidstjänst.
Tillsammans med ordförande Bengt Lindgren och vice ordförande Björn Hårdstedt har flera personalmöten
genomförts under året.
Kostnader netto under Administrativa funktioner:
Personal
Kontor
Försäljning
Ekonomi
Totalt

-956 857
-115 828
-13 447
-94 534
-1 180 666

3. Omvärldsbevakning
Politikerveckan i Almedalen
Inför Idrottens dag i Almedalen hade vi sökt kontakt med alla ledamöterna i riksdagens trafikutskott och
lyckades få bra samtal med både ordföranden (S) och majoritetsledaren (M). Samtalen resulterade i
inbjudan att presentera flygsport i trafikutskottet. Den inbjudan har dock varit svår att följa upp pga brist på
konkreta politiska agendor inom flygsportfamiljen.
Transportstyrelsen
Den 18 april besökte Flygsportförbundet Transportstyrelsen i Norrköping för en träff med bland andra
generaldirektör Staffan Widlert och luftfartsdirektör Ingrid Cherfils. Med på mötet var ledande personer
från flera flyggrenar. Det var ett bra möte där vi fick intrycket av att Tps ledning tar oss på allvar och
lyssnar på vad vi har att säga.
Den delen av intressebevakning som har att göra med flyggrenarnas respektive delegationer sköts i första
hand av grenförbundens experter, liksom grensportspecifika ärenden i relation till EASA, EAS,
Eurocontrol m.fl. institutioner och myndigheter.
Kostnader netto under Omvärldsbevakning:
Transportstyrelsen
Riksidrottsförbundet
Politikerveckan Visby
Totalt

-6 035
-15 274
-30 772
-52 081

4. Idrottsaktiviteter
Elitverksamheten
Detta är år 2 av den treåriga satsningen från staten där extra medel tillskjuts för elitverksamhet. Medlen
fördelas på landslagsstöd, individuella medel samt gemensamt stöd. Till detta kommer bidrag som sökts
från Svenska spel för specialprojekt. Flygsportförbundet har tilldelats 500 000 kr i form av landslagsstöd
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som fördelats ut på grenförbunden. Detta stöd är till för att stärka landslagsverksamhet genom att
möjliggöra fler och bättre träningsläger och tränarresurser. Individuella medel tilldelas av RF utvalda aktiva
på elitnivå. Under 2011 har Per Findahl som nått stora framgångar i modellflygets klass F1K fått 10 000 kr
i resestöd. 2011 gavs ett bonusbidrag på 50 000 kr till talanger, vilket fördelades på tio aktiva som
reseersättning. Det gemensamma stödet har används till att genomföra fysiologiska tester på de aktiva och
stärka kunskapen i idrottspsykologiska färdigheter.
Under 2011 har 15 flygsportare uppnått steg 5 i utvecklingsprogrammet Prestationsutveckling genom
kommunikation (PGK) som är en metod för aktiva och ledare att kunna prata samma språk och få en
gemensam plattform för att komma vidare i elitutvecklingen. Två aktiva har nått till nivå 7 av PGK.
Under året har ett projekt för mikroväder inletts i samarbete med Ballongfederationen. Det går ut på att
med kommunicerande GPS-sändare skicka information om hur och i vilka riktningar det blåser på olika
höjder, och målet är givetvis att kunna optimera tävlandet inom ballongsporten. Metoder och informationen
kan även användas inom modellflyg och andra sporter med behov av att förstå lokalt väder.
Arbetet fortgår med att revidera Elit- och talangplan med tillhörande verksamhetsplan som ska kunna
vägleda de aktiva inom olika sporter. Dokumentet lever hela tiden med de förändringarna inom
verksamheten som ständigt fortgår. Dokumentet distribueras idag via Elitgruppens representanter inom de
olika flygsportgrenarna.
Idrottslyftet
Varje grenförbund har en representant i gruppen för fördelning av medel från Idrottslyftet, som granskar
och lämnar rekommendation till Flygsportförbundets AU. AU har beviljat utbetalning av medel till 40
projekt. Det transparanta systemet har givit värdefull information om hur bidragen söks och inspirerar
andra föreningar att söka.
Utöver arbetet med ansökningar från föreningarna har FSF även ingått i en grupp av specialidrottsförbund
inom Riksidrottsförbundet (RF) som genomgår en särskild utvärdering. Utvärderingen görs av Göteborgs
universitet och ska genomlysa hela Flygsports verksamhet inom Idrottslyftet.
Under året har modulen Idrottslyftet aktiverats i IdrottOnline, och meningen är att all hantering av
Idrottslyftet i fortsättningen ska skötas där.
Landslagsutbildningar
Landslagen samlades på Bosön i februari för genomgång av Flygsports Elitprogram och tillsammans med
RF Elit genomfördes utbildning i stresshantering och nutrition.
Bidrag till tävling
Vid VM-tävlingarna i Arboga sommaren 2011 bidrog FSF med gåvor till de tävlande.
Ungdomsläger
Ett ungdomsläger med flygtema arrangerades i slutet av juni på Ålleberg. Kursen drog ungdomar från hela
landet och de fick prova på både segelflygning, ballongflygning och modellflygning.
Årets unga ledare
Till Årets unga flygsportledare 2011 har Jenny Persson, Cirrus Skärmflygarklubb utsetts. Jenny får
utmärkelsen för sitt goda arbete och engagemang för flygsport och sin klubb, för sitt drivande och tydliga
ordförandeskap och sin förmåga att bemöta alla på ett positivt sätt. Stipendiet är på 5 000 kr.
Kostnader netto under Idrottsaktiviteter:
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Landslagsbidrag
Landslagsutveckling
Elitmedel
Breddverksamhet
Elitmöten
Idrottsutveckling
Totalt

-500 000
-120 501
-352 627
-322 628
-4 140
-82 166
-1 382 062

5. Marknadsaktiviteter
Varumärke
Ett arbete med att förnya Flygsports varumärke har inletts. Skisser till ett helt nytt förbundsmärke har
diskuterats i styrelsen. Avsikten är att skilja på förbundsmärke för Flygsportförbundet och varumärket
Svensk Flygsport - Airsport Sweden. Under tiden har befintliga loggor och grafiska manualer omarbetats
och snyggats till. Logo har gjorts tillgänglig.
Information
Ett stort arbete med att förnya och utveckla förbundets webbplats har genomförts, både vad gäller innehåll
och utseende. En rejäl urstädning inleddes redan 2010 men fullföljdes 2011 med att en ny modul Reportage
startades och att en tätare publicering av nyheter sker. Det finns nu en konsekvent linje för vad som
publiceras och hur. Allt ska finnas tillgängligt på flygsport.se är meningen. Förbundet ska vara transparent
genom sin webbplats. Vi kommunicerar dessutom både med text och bild för att göra webbplatsen
attraktiv. Ett nyhetsbrev har startats och håller på att finna sina former.
De resurser som Flygsportförbundet tagit fram har även tillgodogjorts grensporterna, vilket har lett till att
skärm, häng, segel och modell nu har en gemensam profil på sina webbplatser genom publiceringsverktyget IdrottOnline.
En diskussion har inletts om att undersöka behovet/möjligheterna med att slå ihop några av gensporternas
medlemstidningar. Skärm och häng har genomfört en sådan lyckad fusion.
Transparens
Mycket av det interna informationsarbetet har haft som mål att öka transparensen i förbundet, alltså göra
processerna inom Flygsportförbundet och dess grensporter mer kända och begripliga. Vi har fortfarande
mycket att uträtta i detta avseende, men ett exempel på ansatsen är denna verksamhetsberättelse. Den har
utformats på ett nytt sätt, och följer nu resultatplanen (kostnadsställena) för den ekonomiska redovisningen,
vilket styrelsen tror gör redovisningen till årsstämman av både verksamhet och ekonomisk förvaltning mer
tydlig och därmed begriplig.
Mässor
Flygsport deltog som vanligt vid Vildmarksmässan i Stockholmsmässan. Flera grenförbund samverkade i
vår välbesökta monter som detta år dock var aningen trång. I samband med mässan annonserade vi i
mässtidningen som gick ut till alla DN-prenumeranter i Stor-Stockholm.
I samverkan med Västsvenska Flygsportförbundet genomfördes en utställning i köpcentrat Nordstan,
Göteborg med deltagande från alla grensporter.

Svenska Flygsportförbundet, Box 750, 521 22 Falköping • Telefon: 0515-371 55 • Fax: 0515-371 58 • Org.nr: 802014-7164

Verksamhetsberättelse 2011 (v. 24 mars)

Flygsportförbundet deltog vid Idrottens Dag under politikerveckan i Almedalen. Detta år var dock inte helt
lyckat, och än värre var att inga av våra planerade flygaktiviteter kunde genomföras pga en envis dimma.
Ang Almedalen se även under Omvärldsbevakning.
Teckningstävling
En teckningstävling genomfördes som samtliga grundskolor i landet inbjöds att delta i. Uppgiften var att
rita en teckning med temat ”Ljudös flygning”. 380 bidrag har inkommit. Tävlingen har ännu ej avgjorts.
Fototävling
En fototävling genomfördes som brukligt under året. Kvaliteten på bidragen var väldigt hög, och
vinnartrion, som delar på 10 000 kronor, höll osedvanligt hög klass. Vann gjorde Pål Hammar Rognøy,
Åre.
Kostnader netto under Marknadsaktiviteter:
Varumärke
Information
Mässor
Profilprodukter
Totalt

-14 931
-69 637
-81 107
-22 094
-187 769

Kommentar till redovisade belopp ovan: Avser kostnader på respektive konto, i vissa fall nettoresultat då
det funnits rörliga intäkter på samma konto. Däremot har stora fasta intäkterna (RF-stöd, medlemsavgifter
etc) utelämnats här eftersom verksamhetsberättelsens uppgift är att på ett begripligt sätt visa vad pengarna
använts till. De centrala intäkterna återfinns i förvaltningsberättelsen.
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