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Demokrati och organisation

Flygsportförbundet (FSF) genomförde under år 2013 sitt 47:e verksamhetsår. Under detta år redovisade FSF 359
föreningar till Riksidrottsförbundet var av 340 uppfyller alla formella krav.

Medlemmar
Föreningarna har tillsammans rapporterat in 18 315 medlemmar till FSF. Aktiva i grenförbunden har varit fördelade
enligt nedan:

Gren
Ballong
Fallskärm
Hängflyg
Konstflyg
Modellflyg
Motorflyg
Segelflyg
Skärmflyg
Totalt aktiva

Aktiva 2013
502
1 448
96
91
6 466
3 692
1 461
1 471
15 227

Aktiva 2012
610
1 500
121
103
4 720
4 701
2 034
1 551
15 340

Styrelsen
Vid Flygsportförbundets ordinarie årsstämma i Stockholm den 26 mars 2012 direktvaldes valdes följande styrelse:
Ordförande:
Bengt Lindgren, vald till årsmötet 2015
Vice ordförande:
Håkan Dahlquist, vald till årsmötet 2014
Ordinarie ledamot:
Lova Bannister, vald till årsmötet 2015
Personlig suppleant:
Maya Karlsson, vald till årsmötet 2015
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:
Nedal Abu-Zarour, suppleant Annika Burström
Hängflyg:
Per Andersson, suppleant Johanna Lönngren
Konstflyg:
Lars-Göran Arvidsson, suppleant Patrik Sjöberg
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 sex protokollförda sammanträden. Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott (AU)
bestående av Bengt Lindgren, Anders Åkvist, Håkan Dahlquist, Lova Bannister samt Lars Ekstedt som adjungerad. AU
har under året haft 3 protokollförda sammanträden och ett antal kortare ej protokollförda arbetsmöten. De flesta beslut
har hanteras via E-post utan formella möten
Processarbete
Styrelsen har genomfört de förslag som framkommit i processarbetet.

Distriktsförbunden
Styrelsen har under året övervägt ett antal förslag om förändringar i organisationen av verksamheten. Styrelsen kommer
att föreslå årsmötet 2014 att det införs ytterligare en nivå mellan FSF styrelse och distrikten kallat Region. Regionen
skall bedriva tävlingsverksamhet såsom Distriktsmästerskap/Regionmästerskap. Regionen skall hantera
Distriktsövergripande frågor.
.
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Styrelsen presenterar en proposition i frågan
Internationell verksamhet
Flygsportförbundet har varit mycket aktivt i det internationella arbetet och varit väl representerat vid internationella
sammankomster, bland annat inom ramen för Europe Air Sports (EAS), Nordic Coordination Meeting (NCM) och
Fédération Aéronautique Internationale (FAI).
FAIs svenske ordförande Dr. John Grubbström har förtjänstfullt utfört sitt värv. Lars-Göran Arvidsson har valts till
ordförande i CIVA (Aerobatickomissionen). Bengt Lindgren har varit delegat i CASI (Centrala regelkomissionen) och
ingår i en arbetsgrupp inom denna.
Samtliga grenförbund har sänt representanter till FAI:s olika sportkommissionsmöten. FSF har även representerats i
FAI:s medicinkommission, miljökommission samt kommissionen för luftrum och navigeringssystem, där Lars
Holmström varit ordförande.
Kostnader netto under Demokrati och organisation:
Styrelsen
-144 989
Kurs och konferens
-103 755
Bidrag
-839 663
Internationellt
-337 563
Samhällsnytta
-0
Övrigt
-11 389
Totalt
-1 437 359
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Administrativa funktioner

Kansli och administration
Kansliverksamheten har strukturerats om enligt plan. Verksamheten har minskats och effektiviseras med hjälp av
IdrottOnline. Förbundet, liksom Ballong och Hängflyg har köpt tjänst från Propania AB för att sköta löpande
verksamhet. Försäljning av tjänster till Modell har upphört.
Personal
Ordförande Bengt Lindgren, Anders Åkvist, Henry Lindholm och tf vice ordförande Barbara Silén har under året
genomförts förhandlingar med fackföreningen Unionen angående organisationsförändringar av kansliet på Ålleberg.
I praktiken avslutades kansliverksamheten p Ålleberg i februari 2013, men p.g.a. arbetsrättsliga avtal har vi
personalansvar, inklusive viss lön, fram t.o.m. april 2014. Därefter upphör FSFs personalansvar.
Ekonomitjänster
Ekonomitjänster köps av RF Ekonomi, samt revision av Tegelhalls. Under året har styrelsen beslutat s att förändra
ekonomifunktionen. Vi kommer, i framtiden, att registrera fakturor med egna resurser.
Kostnader netto under Administrativa funktioner:
Personal*
-551 570
Köpt tjänst
-465 770
Kontor
-74 370
Försäljning
9 289
Ekonomi
-85 238
Totalt
-1 167 659

* Reserverade medel 2013
3 Omvärldsbevakning
Politikerveckan i Almedalen
Håkan Dahlquist representerade Flygsport under Almedalsveckan i Visby.
Transportstyrelsen
Grenförbunden har upparbetade kanaler med TS sedan många år och har även grenspecifika frågor, som de sköter bäst
själva. Dock rapporteras verksamheten till FSF styrelse, som i vissa fall, vid frågor av allmän och gemensam karaktär,
kan välja en central aktion eller centralt yttrande.
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Riksidrottsförbundet
Under året har det varit möten mellan RF och Flygsportsförbundet rörande bland annat frågorna om bidrag och
utveckling. FSF deltog på Riksidrottsmötet
Kostnader netto under Omvärldsbevakning:
Transportstyrelsen
Riksidrottsförbundet
-10 448
Politikerveckan Visby
-22 510
Totalt
-32 958

4

Idrottsaktiviteter

Elitverksamheten
Detta är år tre av den treåriga satsningen från staten där extra medel tillskjuts för elitverksamhet. Medlen fördelas på
landslagsstöd, individuellt stöd samt gemensamt stöd.
Flygsportförbundet har tilldelats 420 000 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.
Individuellt stöd medges, av RF utvalda, aktiva på elitnivå. Johan Gustafsson och Per Findahl fick individuellt stöd.
Det gemensamma stödet har använts 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. Ett antal
testkurser har genomförts.
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
Det praktiska arbetet har skötts av AU som har arbetat med IdrottOnline som verktyg. Klubbarna har sökt bidrag via
IdrottOnline och detta har varit bra ur flera synpunkter bland annat uppföljningen av LOK-stödskraven.
Många klubbar har också börjat med aktiviteter för Ungdomar. Kreativiteten är stor och många samverkans projekt har
identifierats. Detta är positivt och det ska uppmuntras.
Utbildningar
Under året har utbildningsmodulen i IdrottOnline aktiverats men användningen har försenats på grund av svårigheter att
hitta rätt nomenklatur. Som en följd därav blir vårt RF bidrag 2014 lägre.
Landslagsutbildningar
Landslagen samlades på Bosön i november för genomgång av Flygsports Elitprogram och tillsammans med RF Elit
genomfördes utbildning i stresshantering och resursgenomgång av Bosön. Vidare beslöts att nästa möte blir hösten 2015
Årets unga ledare
Till Årets unga flygsportledare 2012 har Thomas Björk utsetts. Thomas får utmärkelsen för sitt goda arbete och
engagemang för flygsport och för sin förening, samt 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
-458 058
Landslagsutveckling
-87 730
Elitmedel
-342 608
Breddverksamhet
-342 608
Elitmöten
-0
.
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Totalt
5

-1 231 004

Marknadsaktiviteter

Varumärke
Arbetet med FSF varumärke har vilat under året.
Information
Arbetet med information har nedprioriterats under året på grund av resursbrist.
Mässor
I samverkan med Västsvenska Flygsportförbundet genomfördes en utställning i köpcentret Nordstan, Göteborg med
deltagande från alla grensporter.

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
-12 750
Mässor
-18 125
Profilprodukter
-3 911
Totalt
-34 786

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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