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Kursiv text kommentarer
Styrelsen för Svenska Flygsportförbundet har en gjort verksamhetsgenomgång som tidigare beskrivits kort i
verksamhetsberättelsen. Slutsatserna från genomgången är:
•
•
•
•

FSF ska koncentrera sig på den idrottsliga verksamheten
FSF ska effektivisera Idrottsadministrationen
FSF ska vara kontaktytan mot RF(Riksidrottsförbundet), FAI (Federation Aeronautique International) och
EAS (EuropeAirSport)
FSF ska sprida kunskap om idrottsadministration

.

1

FSF ska koncentrera sig på den idrottsliga verksamheten

FSF:s stora kompetensområde är den idrottsliga verksamheten. Genom att koncentrera resurserna skapas bättre
expansionsmöjligheter för verksamheten. Genom idrottslig samverkan mellan grenförbunden och samverkan med olika
institutioner som stödjer elit- och breddverksamheten kan Svensk Flygsport växa. En viktig satsning är att bereda våra
duktiga aktivas möjligheter att träffa andra elitaktiva, både under träning och i sociala sammanhang. Exempel på detta
är det Elit-läger som hålls på Bosön. De absolut bästa, som tagit medaljer under året, bjuds på Idrottsgalan.
Vår idrottsliga verksamhet har en speciell Arena nämligen Luftrummet. I denna viktiga fråga är FSF direkt aktivt och
samarbetar med övriga nordiska länder. Tillgång till Luftrummet är en helt avgörande förutsättning för vår fortsatta
verksamhet.
Styrelsen har utökat till 16 platser på idrottsgalan för FSF. Ett gemensamt projekt börjats inom det nordiska
samarbetet för att trygga luftrum för Flygsport i Norden.

2

FSF ska effektiviseras administrationen

Klubbarna i landet är idag i olika grad tyngda av olika administrativa uppgifter. Bl.a. detta bidrar till att det är svårt för
klubbarna att finna förtroendevalda styrelsemedlemmar. RF har ett administrativt system, IdrottOnline, innehållande en
rad administrativa rutiner. Styrelsen arbetar mycket på att förbundet och klubbarna skall upptäcka och utnyttja
möjligheterna med detta verktyg och hur det skall tillämpas i framtiden. Målet är att effektivisera administrationen för
förbund och klubbar.
Arbetet med att lägga in och uppdatera alla uppgifter i IdrottOnLine har inletts och beräknas att vara klart under
första halvåret 2014. Det kan uppfattas som besvärligt för klubbarna just nu, men den fulla administrativa effekten
kommer att slå igenom under 2015.

3

FSF är kontaktytan mot RF, FAI och EAS

Styrelsen kan konstatera att FSF, genom sina ombud varit mycket aktivt internationellt. Flera svenskar har ledande
positioner inom FAI. Vi avser fortsätta bidra med vårt engagemang och kunskap i det internationella arbetet. På det
nationella planet arbetar styrelsen ständigt med att skapa goda relationer med RF, myndigheter, kommuner och
landsting. Vi syns och vi märks och vi lyssnas på genom att vi hela tiden finns på plats.
Denna del fungerar alldeles utmärkt

4

FSF ska distribuera kunskap om Idrottsadministration

Utbildning inom Idrottsadministration är en naturlig del av FSF och dess grenförbunds verksamhet. Denna utbildning
innehåller väl genomtänkta utbildningsplaner som är beprövade under många år. Utbildningen i Idrottsadministration
har dock släpat efter och vi förlitat oss på SISU som har gjort ett bra jobba utan att kunna vår sport och dess särarter.
Styrelsen avser öka sina utbildningsinsatser avseende Idrottsadministration.
Funktioner har aktiveras och en stor insats med för att förmedla detta till klubbarna har gjorts av kansliet.

5

Slutsatser från processarbetet

FSF styrelse har sett över sin verksamhet, organisation och arbetssätt. Kansliverksamheten på Ålleberg har avvecklats
och ersatts av en inköpt kanslitjänst, som fungerar alldeles utmärkt. FSF;s hela organisation har setts över och förslag
till förändringar kommer.
Styrelsen har insett att Grenförbunden besitter en mycket stor kompetens över sin egen verksamhet och har i många fall
egna förhållanden till TS och andra myndigheter. En slutsats av översynen blev också att FSF centralt skulle
koncentrera sig på de frågor som det har speciell kompetens för och det gäller kontakten med RF och den internationella
representationen. Vissa områden, som t.ex. luftrummet som vår arena är en central fråga och hanteras gemensamt. Även
miljö är en sådan övergripande gemensam fråga.
.
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Grenförbunden förväntas dock informera om sin verksamhet för att skapa en gemensam informationsbas, som i en
framtid kan utgöra grund en förändrad uppgift för FSF.
Grenförbunden skiljer sig inte bara i storlek utan också i verksamhetsområden. Styrelsen inser att det kommer att kräva
arbete och tid att samordna grenförbundens olika verksamheter, något vi måste respektera i förändringsarbetet.

Stockholm 2012-02-10
Uppdaterad 2014-01-02 Vingåker
Flygsportförbundets styrelse
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