Svenska Flygsportförbundet
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018
Notera: Budgetuppgifter i verksamhetsplanen är endast preliminära. Fastställda siffor finns i budgeten för 2018.
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Strategi 2025 och Idrottslyftet

Strategi 2025
Förbundet ska arbeta enligt de riktlinjer och målsättningar som RF beskriver i Strategi 2025.
Idrottslyftet - Förbundsutveckling
Inför 2018 har förbundet tagit fram en ny strategi för Idrottslyftet i linje med de krav RF ställt,
"Flygsportförbundet IL utvecklingsplan 2018". Innehållet i strategin, så som riktlinjer och mål, ska
kommuniceras till grenförbunden och våra föreningar. Satsningarna inom Idrottslyftet ska ge långsiktig
verkan på verksamheten inom målgruppen 7 – 25år.
Föreningskultur
Föreningsworkshop - Strategi 2025, Idrottslyftet mm
Ungdomsintegreringsprojekt
Samverkansmodell Young Pilots och Scouterna
Budget: 400.000 kr
Fler kompetenta ledare - ledarutbildning
Budget: 250.000 kr
Tränings och motionskultur (regionala juniorcamper)
Budget: 20.000 kr
Luftrumsarbete
Budget: 180.000 kr
Administration, föreningsstöd
Budget: 124.000 kr
Idrottslyftet - Föreningsutveckling
Förbundet ska administrera Idrottslyftets föreningsbudget, dvs ta emot, godkänna och följa upp
projektansökningar från flygsportföreningar.
Budget, föreningsmedel: 975.000 kr (detta belopp ingår inte FSFs budget eftersom utbetalning sker direkt
från RF)
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Organisation

Förbundet går in i en ny fas i och med den nya sammansättningen av styrelsen. Detta kommer att innebära att
kommunikationen med grenförbunden måste förtydligas och förbättras. Även kommunikationen och
supporten till flygsportföreningar ska utökas och förbättras, enligt direktiv från ordförandekonferensen. Detta
gäller främst frågor rörande IdrottOnline, SISU, LOK och Idrottslyftet.
Förbundets kanslikapacitet måste utökas som ett resultat av detta.
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Förbundet har flera viktiga uppgifter framför sig. Det blir allt svårare att uppnå resultat med enbart ideellt
arbete. Förbundet kommer att arvodera viktiga uppdrag och föreslår även att styrelsen arvoderas. Förlorad
arbetsförtjänst ska ersättas då förtroendevald utför uppdrag för flygsporten på betald arbetstid.
Budget, styrelsearvode: 65.000 kr
Kansli
Förbundet ska fortsätta med det upphandlade kansliet under 2018, men under året anställa kanslipersonal.
Förbundet har behov av både generalsekreterare och administrativ personal. För att effektivisera ska vi
samverka med de grenförbund som har anställd personal.
Budget, kansli uppstart: 60.000 kr
Budget, kansli: 1.100.000 kr
Grenförbund
Grenförbundsstödet kommer att vara oförändrat, dvs samma som 2017. Modellen för fördelningen mellan
grenförbunden kommer att omarbetas under 2018 och följa den nya modell som RF just nu arbetar fram.
Budget: 630.000 kr
Distriktsförbund
Organisationen av flygsportens distriktsförbund kommer att fortsätta att vidareutvecklas och förändras i
samverkan med både RF, andra specialidrottsförbund och landstingen/regionerna. Distriktsförbunden ska
bjudas in till den årliga ordförandekonferensen. Det ekonomiska bidraget till distrikten är oförändrat, dvs
samma som 2017.
Budget: 50.000 kr
Flygsportföreningar
Förbundet ska utöka kommunikationen med föreningarna i frågor runt IdrottOnline, SISU, LOK och
Idrottslyftet. För att premiera föreningar som redovisar SISU-verksamhet ska ett extra ekonomiskt bidrag
betalas till dessa föreningar.
Budget: 220.000 kr
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 i linje med RF:s riktlinjer.
Budget: 100.000 kr
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Omvärldsbevakning

Internationella organisationer
FSF arbetar via Europe Airsport (EAS) för att få en samlad bild gällande läget för allmänflyget i Europa.
FSF ska fortsatt vara fullvärdig medlem i Internationella Flygsportförbundet, FAI.
Budget EAS: 75.000 kr
Budget FAI: 300.000 kr
Myndigheter och politiker
FSF bevakar frågorna och kommer att ha diskussioner om hur vi ska bli effektiva och samverka inom
myndighetsområdet för att få vår röst hörd. Tillsammans med grenförbunden ska FSF verka för en mer
positiv luftrumstilldelning.
Budget: 100.000 kr
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Deltagande på flygdagar/mässor
FSF ska delta med ett informationstält på Flygfesten i Dala-Järna och Flygvapnets flygdag i Uppsala.
Samtliga grenförbund inbjuds att medverka.
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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 2018.
Budget: 200.000 kr
Förbundet fördelar elitidrottsstipendie till de flygsportare som har störst möjlighet att ta medalj på
VM/EM/WC.
Budget: 500.000 kr
Utbildning
Förbundet ska ansluta sig till och vidareutveckla utbildningsmodulen som SVEMO ansvarar för.
Budget: 100.000 kr
Landslagskläder
Kollektionen av landslagskläder ska fortsätta att förbättras. Vid behov kan kollektionen eventuellt
kompletteras under året.
Budget: 100.000 kr
Idrottsgala
FSF kommer att, som en uppmuntran, bjuda förtjänta aktiva till Idrottsgalan.
Budget: 100.000 kr
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