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Styrelsens yttrande över motion till årsstämman 2013
Motion 1 från Småland-Blekinge Flygsportförbund och Skånes
Flygsportförbund angående FSF:s framtida organisation
Styrelsens uppdrag är att bereda frågor, att ansvara för och förvalta förbundets tillgångar, att planera,
leda och fördela förbundets arbete samt representera förbundet i olika sammanhang. Det mandat och
ansvar som styrelsen har regleras i §22 av förbundets stadgar.
Under de senaste verksamhetsåren har styrelsen genomfört en organisationsutredning i samarbete
med grenförbunden. Resultatet av denna utredning visar att förbundet förbrukar orimligt stora resurser
centralt, till tveksam nytta för grenförbunden och kärnverksamheten, d.v.s. den idrottsliga
verksamheten. Kansliet pekas ut som mycket resurskrävande, och är dessutom orsak till missnöje och
frustration i organisationen. Styrelsen har under året, tillsammans med grenförbunden, beslutat att
minska den centrala administrationen med målsättningen att frigöra medel som ska fördelas ut till
grenförbunden och deras verksamheter.
På uppdrag av förbundsstämman 2012 har även en distriktsutredning genomförts tillsammans med
representanter från flertalet distrikt. Detta arbete kommer att fortgå under året med målsättning att till
årsstämman 2014 föreslå konkreta förändringar.
Kansliet på Ålleberg har, av flera orsaker, fungerat dåligt de senaste åren. De grenförbund som har
köpt tjänst från FSF har varit missnöjda och samtliga kontrakt är nu uppsagda. Flygsportförbundets
kärnverksamhet är inte att driva ett kansli och agera arbetsgivare med anställd personal. Kansliets
storlek gör att det är väldigt känsligt för störningar i samband med semester, sjukdom och annan
ledighet/frånvaro. Styrelsen har därför beslutat att kanslitjänsten ska köpas från extern leverantör.
Målsättningen är att öka servicegraden till medlemmarna till en lägre kostnad för förbundet.
Avvecklingen av kansliet på Ålleberg är redan påbörjad och personalen är uppsagd.
Motionärerna vill tillsätta en arbetsgrupp, fristående från styrelsen, som ska definiera den centrala
verksamheten, dess inriktning och mål. Den föreslås även utreda organisationen och föreslå
förbättringar. Detta arbete pågår sedan flera år med styrelsen som ansvarig och
grenförbunden/distriktsförbunden som deltagare. Att tillsätta en extern arbetsgrupp är ett direkt
underkännande av styrelsens arbete inom detta område. Styrelsen föreslår att årsstämman istället
väljer in personer i styrelsen som anses kapabla att genomföra detta arbete. Mervärdet av att tillsätta
en separat grupp kan starkt ifrågasättas.
Motionärerna vill att kansliet ska vara lokaliserad på Ålleberg tills dess att nästa årsmöte eventuellt
beslutar annat. Avvecklingen av kansliet på Ålleberg har redan påbörjats och personalen är uppsagd.
Den geografiska platsen för kansliet torde vara av mindre betydelse så länge servicenivån är vad som
förväntas av förbundets medlemmar och kostnaden är lägre än budgeterat(2012).
Styrelsens yrkande:
att årsstämman avslår motionen i dess helhet.

Stockholm 2013-02-10
Svenska Flygsportförbundets styrelse

Svenska Flygsportförbundet, Box 750, 521 22 Falköping. Telefon 0515-37155, E-post
info@flygsport.se

