Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013
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Demokrati och organisation

Medlemmar
Antalet aktiva medlemmar i förbundets föreningar ska öka genom att Flygsportförbundet medverkar till att det blir
roligare och enklare att flyga.
Internationell verksamhet
Svensk flygsport ska vara engagerat i internationella sammanhang.
FSF ska arrangera en träff för internationella delegater för att samordna synen på hur FSF agerar internationellt.
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Administrativa funktioner

Kansli och administration
Förbundets ska utveckla stödet till grensporterna genom Riksidrottsförbundets administrativa system IdrottOnline. För
att åtnjuta medlemsförmåner blir det från 2013 obligatoriskt för föreningarna att använda IdrottOnline för
administration av medlemmar och utbildning.
Idrottslyftet
Ekonomiska medel avsätts för utveckling av grenförbundens och distriktsförbundens verksamhet för ungdomar.
Målsättningen är att fördubbla det rapporterade LOK-stödet till 2015. Dessa satsningar ska ge långsiktig verkan.
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Omvärldsbevakning

Politikerveckan i Almedalen
Vi ska delta i Almedalen via lokala klubbar och grenförbund.
Transportstyrelsen, trafikutskott
Förbundets grenförbund ska uppmuntras att under året förbättra samverkan i kontakterna med tillsynsmyndighet. Under
året så ska en arbetsgrupp ta fram strategiska mål för information till folkvalda.
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Idrottsaktiviteter

Elitverksamhet
Flygsportförbundet ska ordna en gemensam landslagsträff för grensporterna för att utbyta erfarenheter och genomföra
övningar och utbildningar. Landslagslägret äger rum på RFs utvecklingscenter Bosön under hösten.
Landslagskläder
Kollektionen landslagskläder ska fortsätta att förbättras.
Tävlingssystem
Flygsportförbundet ska införa ett gemensamt tävlingsadministrativt system som är integrerat med IdrottOnline. All
verksamhet ska registreras i IdrottOnline.
Idrottsgala
Flygsportförbundet ska bjuda de bästa aktiva idrottsutövarna till Idrottsgalan som en uppmuntran och stimulans i att
satsa vidare på den aktiva tävlingskarriären.

5

Marknadsaktiviteter

Varumärke
Arbetet ska fokuseras på att skapa ett avtryck inom svensk idrott, bl.a. genom att aktivt delta på Idrottsgalan.
Information
Förbundet kommer att kanalisera all information via IdrottOnline (www.flygsport.se).
Transparens
Flygsportförbundet ska fortsätta att förbättra transparensen och insynen för klubbar och flygsportaktiva.
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