Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016
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Demokrati och organisation

Medlemmar
Antalet aktiva medlemmar i anslutna föreningar ska öka genom att Svenska Flygsportförbundet (FSF)
medverkar till att det blir roligare och enklare att flyga.
FSF ska skapa en utbildning för medlemmar som är nya i sporten för att stärka deras självförtroende att
fortsätta flyga. Detta ska ske i samverkan mellan FSF och grenförbunden.
Internationell verksamhet
FSF ska fortsätta vara aktivt i internationella sammanhang och arbeta för att få in flera personer i
internationella styrelser och kommittéer för att skapa en plattform för inflytande.
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Administrativa funktioner

Kansli och administration
FSF ska utveckla stödet till grenförbunden genom Riksidrottsförbundets administrativa system IdrottOnline.
Avståndet mellan FSF, grenförbund och föreningar ska minska.
Den upphandlade kansliverksamheten fortsätter under 2016.
Idrottslyftet
Analys av tidigare år av Idrottslyftet och en ny strategi för perioden fram till 2019 ska skapas på begäran av
RF. Ny strategi med nya datum och nya mål ska tas fram och kommuniceras till grenförbund och föreningar.
Satsningarna inom Idrottslyftet ska ge långsiktig verkan.
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Omvärldsbevakning

Informationsinhämtning
FSF arbetar via Europe Airsport (EAS) för att få en samlad bild gällande läget för allmänflyget i Europa.
Transportstyrelse, trafikutskott
FSF bevakar frågorna och kommer att ha diskussioner om hur vi ska bli effektiva och samverka inom
myndighetsområdet för att få vår röst hörd.
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Idrottsaktiviteter

Elitverksamhet
FSF ska ordna en gemensam landslagsträff för grenförbunden, där det ges en möjlighet för landslag att
utbyta erfarenheter och genomföra övningar och utbildningar. Landslagsträffen äger rum på RF:s
utvecklingscenter på Bosön under hösten 2017 (ingen landslagsträff är planerad under 2016).
Landslagskläder
Kollektionen av landslagskläder ska fortsätta att förbättras. Några kompletteringar i utbudet kommer under
året, bland annat en keps i ny färg och en "segelflyghatt".
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Tävlingssystem
FSF kommer att medverka till att tillämpa och, vid behov, vidareutveckla ett för alla grenförbund gemensamt
tävlingsadministrativt system inom IdrottOnLine. Målet är att på sikt registrera all verksamhet i systemet.
Idrottsgala
FSF kommer att, som en uppmuntran, bjuda förtjänta aktiva till Idrottsgalan.
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Marknadsaktiviteter

Information
FSF kommer att använda IdrottOnline som den främsta informationskanalen. Fler arbetsrum inom
IdrottOnline för olika grupper av aktiva ska skapas. Vi ska arbeta upp de kanaler som är relevanta för att
sprida information.
Ungdomsläger
Ungdomslägret kommer att vara en samverkan mellan Frivilliga Flygkåren (FFK) och FSF. Flyget i Sverige
är för litet att för en part ska kunna genomföra den här typen av verksamhet på egen hand.
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Flygsportens grenförbund

I det nya ekonomisystemet följer vi upp alla kostnader och fördelar ut på grenförbunden.
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Flygsportens distriktsförbund

Organisationen av flygsportens distriktsförbund kommer att fortsätta att vidareutvecklas och förändras i
samverkan med både RF, andra specialidrottsförbund och landstingen/regionerna. Avstånden mellan
individuella medlemmar, föreningarna, grenförbunden och FSF är för stort och måste minskas. Föreningarna
är idag närmare grenförbunden än vad de är distrikten. Om grenförbunden behöver distrikt så ska
verksamheten flyttas till en mer operativ nivå än idag.
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