Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012
1. Demokrati och organisation
Medlemmar
Antalet aktiva medlemmar i förbundets klubbar ska öka genom att Flygsportförbundet medverkar till att det
blir roligare och enklare att flyga.
Internationell verksamhet
Svensk flygsport ska fortsätta att visa framfötterna i internationella sammanhang. Den kurs för
internationella uppdrag som planerats men två gånger ställts in pga för få deltagare ska genomföras under
2012.

2. Administrativa funktioner
Kansli och administration
Förbundets kansli ska fortsätta att utvecklas. Målsättningen är att bli kvar på Ålleberg och bidra till
utvecklingen av Ålleberg som ett center för svensk flygsport.
Stödet till grensporterna genom Riksidrottsförbundets administrativa system IdrottOnline ska fortsätta att
utvecklas. Målsättningen är att alla förbundets aktiva ska vara vara registrerade i IO under året.
Kansliet ska ge bästa tänkbara service till de grensporter som utnyttjar kansliets tjänster.
Personal
Särskild uppmärksamhet ska ges kompetensförsörjningen vid kansliet under året.

3. Omvärldsbevakning
Politikerveckan i Almedalen
Vi ska delta i Almedalen och förhoppningen är att kunna samverka med andra idrottsförbund i ett program
ägnat att uppmärksamma betydelsen av idrottsplatser utöver den konventionella fotbollsplanen och
tennishallen.
Transportstyrelse, trafikutskott
Förbundets grensporter bör under året samverka bättre i kontakterna med tillsynsmyndighet och folkvalda.
Förbundet ska under året ta fram ett antal konkreta frågor där politiska beslut eller initiativ på svensk eller
europeisk nivå kan förbättra situationen för svensk flygsport.
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Miljö
Förbundet ska fortsätta att bevaka utvecklingen för en ännu mer miljövänlig och klimatsmart flygsport. Ett
tänkbart projekt som kan komma att uppmärksammas under 2012 är konstruktion av en klimatneutral
vinsch.

4. Idrottsaktiviteter
Elitverksamhet
Flygsportförbundet ska ordna en gemensam landslagsträff för grensporterna där det ges en möjlighet för de
landslag som träffas att utbyta erfarenheter och genomföra övningar och utbildningar. Landslagslägret tar
plats på RF utvecklingscenter Bosön.
Idrottslyftet
Flygsportförbundet kommer under 2012 gå över till att använda Riksidrottsförbundets verktyg för
Idrottslyftet. Klubbarna kommer att informeras på flygsport.se om det nya sättet att söka medel för
idrottslyftet. Inriktningen på projekten är som tidigare att visa upp och låta ungdomar prova på olika
flygsporter. Ett snabbare beslutsförfarande kommer att införas.
Ungdomsläger
Ett ungdomsläger med flygtema ska arrangeras för tredje gången i slutet av juni på Ålleberg.
Landslagskläder
Kollektionen landslagskläder ska fortsätta att förbättras. Under 2012 kommer en serie ljusa kläder som är
mer lämpliga i soligt och hett klimat.
Förstudie och införande av tävlingsadministrativt system.
Flygsport ska införa ett gemensamt tävlingsadministrativt system som är integrerat med IdrottOnline.
Klubbledarutbildning med inriktning: ungdomar
Under hösten genomförs klubbledarutbildningar som ger verktyg för utvecklad ungdomsverksamhet.

5. Marknadsaktiviteter
Varumärke
Arbetet med att förnya flygsports varumärke ska fortsätta, och målet är att ta fram ett nytt förbundsmärke
under 2012.
Information
Förbundets nyhetsbrev ska användas som ett sätt att nå ut till alla flygsportare i landet. Webbplatsen
flygsport.se ska fortsätta att utvecklas med fler nyheter och reportage, av hög kvalitet.
En fortsatt utredning ska pågå om möjligheten att samordna de medlemstidningar som har svårt att nå
kvalitet och ekonomi på egenhand.
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Transparens
Flygsportförbundet ska fortsätta att förbättra transparensen och insynen för klubbar och flygsportaktiva.
Mässor
Vi ska delta vid Vildmarksmässan 2013, men med en helt annan ambition och planering än tidigare år.
Planeringen för Vildmarksmässan 2013 kommer att inledas redan våren 2012 med ett planeringsmöte som
utvärderar mässan 2011 och tidigare erfarenheter och gör en plan för 2013.
Sponsor
Ett arbete med målsättningen att Flygsportförbundet ska på en huvudsponsor ska inledas.
Konstnärliga tävlingar
En fototävling och en videotävling genomförs 2012. Möjligen även en teckningstävling.
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