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Demokrati och organisation

Flygsportförbundet (FSF) genomförde under år 2012 sitt 46:e verksamhetsår. Under detta år redovisade FSF 384
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 2012
610
1 500
121
103
4 720
4 701
2 034
1 551
15 340

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

Styrelsen
Vid Flygsportförbundets ordinarie årsstämma i Stockholm den 26 mars 2012 direktvaldes valdes följande styrelse:
Ordförande:
Bengt Lindgren, vald till årsmötet 2013
Vice ordförande:
Varkant, vald till årsmötet 2014
Ordinarie ledamot:
Barbara Silén, vald till årsmötet 2013
Personlig suppleant:
Lina Gardlow, vald till årsmötet 2013
Ordinarie ledamot:
Camilla Carlin, vald till årsmötet 2014
Personlig suppleant:
Karin Andersson, vald till årsmötet 2014
Dessutom ingår följande personer från respektive grenförbund i Flygsportsförbundets styrelse:
Ballong:
Anders Åkvist, suppleant Eva Olsson
Fallskärm:
Carl-Oskar Bohlin, suppleant Annika Burström
Hängflyg:
Per Andersson, suppleant Andreas Olsson
Konstflyg:
Lars-Göran Arvidsson, suppleant Eva Reinmüller
Modellflyg:
Roland Brebäck, suppleant Ulf Höglin
Motorflyg:
Henry Lindholm, suppleant Håkan Carlsson
Segelflyg:
Lars-Göran Andersson, suppleant Thomas Jobs
Skärmflyg:
Pär Jönsson, suppleant Sune Cullberg
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott (AU)
bestående av Bengt Lindgren, Anders Åkvist, Barbara Silén. AU har under året haft nio protokollförda sammanträden
och ett antal kortare ej protokollförda arbetsmöten.
Processarbete
Styrelsen har under året tillsammans med grenförbunden och en process-ledare, Håkan Larsson, genomfört ett
processarbete som resulterat i följande verksamhets förändringar.
FSF ska koncentrera sina insatser till den idrottsliga verksamheten
FSF ska minimera administrationen
FSF ska vara kontaktytan mot RF, FAI, EAS
FSF ska distribuera kunskap om idrottsadministration
Styrelsen presenterar ett förslag till handlingsplan under propositioner.
Distriktsförbunden
.
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Styrelsen fick av årsmötet uppdraget att utreda distriktsverksamheten. Möte hölls i december med distrikten.
Förbundsstyrelsens utredning visar att det skulle vara mera optimalt med färre distrikt. De distrikt som fungerar är väl
fungerande, men det stora flertalet är avsomnade. Detta beror på att verksamheten i stort kräver så mycket av de som är
aktiva och att distriktens roll är oklar för många. Orsaken ligger i att distrikten tillhör FSF och grenförbunden har egna
distrikt med egna gränser. Distrikten måste vara mera aktiva på ungdomssidan.
Styrelsen kommer att lägga en proposition till årsmötet om förändringar. Verksamheten kommer i förslaget att
förändras stegvis.
Internationell verksamhet
Flygsportförbundet 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.
Under året har vår svenske ordförande i FAI Dr. John Grubbström blivit omvald på ytterligare två år. Vidare har vi fått
en kommissionspresident i Lars-Göran Arvidsson som blev vald till CIVA president.
Kostnader netto under Demokrati och organisation:
Styrelsen
-116 517
Kurs och konferens
-171 295
Bidrag
-422 545
Internationellt
-365 071
Samhällsnytta
-4 390
Övrigt
-75 042
Totalt
-1 154 860
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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. Under året
har samtliga avtal sagts upp eller blivit uppsagda av grenförbunden som köper tjänst av FSF kansli. FSF har inte kunnat
leverera tjänsterna till full belåtenhet.
Kansliet har varit en del av process-genomgången vilket har resulterat i att kansliverksamheten kommer att struktureras
om.
Personal
Den anställda personalen har bestått av kanslichef Jonny Carlén samt kanslisterna Linda Carlén och Veronica Wall
(föräldraledig t.o.m. augusti). Anette Thorell vikarierade i stort sett som ensam på kansliet mellan februari och augusti
då hon avslutade sitt vikariat. Därefter har bemanningsfrekvensen varit låg. Under sommaren har tjänst fått köpas av
Segelflyget för att verksamheten skulle fungera. FSF styrelse tackar Segelflyget och speciellt Maria (Maya) Karlsson
och Henrik Svensson för att det fungerade så bra.
Totalt har under året funnits cirka tre heltidstjänster vid kansliet. Uppdragstjänsterna till grenförbunden har motsvarat
0,75 heltidstjänst.
Ekonomitjänster köps via RF Ekonomi, samt revision av Tegelhalls.
Ordförande Bengt Lindgren, Anders Åkvist, Henry Lindholm och tf vice ordförande Barbara Silén har under året
genomförts förhandlingar med fackföreningen Unionen. Ordförande har haft samtal med personalen. Dessa
förhandlingar och samtal ledde till att Bengt Lindgren har varit kanslichef från november.
Kostnader netto under Administrativa funktioner:
Personal
-863 737
Kontor
-80 456
Försäljning
-4 810
.
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Ekonomi
Totalt
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-85 265
-1 134 268

Omvärldsbevakning

Politikerveckan i Almedalen
Inför Idrottens dag i Almedalen sökte vi kontakt med alla ledamöterna i riksdagens trafikutskott. Gensvaret var inte
översvallande och det visade sig att de flesta redan var bokade på annat och många var inte på plats i Almedalen.
Transportstyrelsen
FSF deltog vid ett möte i augusti med Transportstyrelsens Arbetsgrupp för GA-frågor.
Under året beslutade styrelsen att myndighetsbevakning ska ske i respektive grenförbund och inte via FSF.
Grenförbunden uppmuntras att samarbeta i dessa frågor som ibland är gemensamma.
Delen av intressebevakningen som avser flyg-grenarnas 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
-11 567
Politikerveckan Visby
-15 598
Totalt
-27 165
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Idrottsaktiviteter

Elitverksamheten
Detta är år två 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 400 000 kr i form av landslagsstöd 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.
Det gemensamma stödet har används till att genomföra fysiologiska tester på de aktiva och stärka kunskapen i
idrottspsykologiska färdigheter.
Under året har den idrottspsykologiska utbildningen legat nere på grund av att RF utarbetar en ny kurs. Denna beräknas
komma igång under 2013.
Under året har ett projekt för mikroväder avslutats 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 talangplanen med tillhörande verksamhetsplan som ska kunna vägleda de
aktiva inom olika sporter. Dokumentet distribueras idag via Elitgruppens representanter inom de olika
flygsportgrenarna.
Idrottslyftet
Grenförbunden har varsin 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.
.
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Utbildningar
Under året skulle utbildningsmodulen i IdrottOnline ha aktiverats men detta har försenats på grund av
personalsituationen på kansliet med följd att vårt RF-bidrag från 2013 kommer att minska.
Landslagsutbildningar
Landslagen samlades på Bosön i februari för genomgång av Flygsports Elitprogram och tillsammans med RF Elit
genomfördes utbildning i stresshantering och nutrition.
Årets unga ledare
Till Årets unga flygsportledare 2012 har Thomas Björk utsetts. Thomas får utmärkelsen för sitt goda arbete och
engagemang för flygsport och sin förening, 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:
Landslagsbidrag
-498 570
Landslagsutveckling
-98 579
Elitmedel
-345 150
Breddverksamhet
-345 150
Elitmöten
-12 230
Totalt
-1 299 679
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Marknadsaktiviteter

Varumärke
Arbetet med FSF varumärke har vilat under året.
Information
Arbetet med information har nedprioriterats under året på grund av resursbrist.
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.
Flygsportförbundet deltog vid Idrottens Dag under politikerveckan i Almedalen. Vi fick möjlighet att hoppa fallskärm
och hamnade i direktsändning i TV.
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. Vann gjorde Johannes Bergfors. De övriga vinnarna var Richard
Madsen och Tor Jansson. Trion delar på 10 000 kr.
Kostnader netto under Marknadsaktiviteter:
Varumärke
Information
-22 228
Mässor
-94 044
Profilprodukter
-61 700
Totalt
-177 972
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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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