Svenska Flygsportförbundet
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019
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Strategi och Idrottslyftet

Strategi
Under 2018 påbörjades ett strategiarbete enligt de riktlinjer och målsättningar som RF beskriver i Strategi
2025. Arbetet kommer fortskrida under 2019 och även inkludera en framtagning av en internationell strategi.
Idrottslyftet - Förbundsutveckling
Inför 2019 har förbundet gjort mindre uppdateringar i Flygsports utvecklingsplan 2019 tillsammans med RF.
Satsningarna inom Idrottslyftet ska ge långsiktig verkan på verksamheten inom målgruppen 7 – 25 år.
•

•
•
•
•

Föreningskultur
o Föreningsworkshopar (föreningsmöten) - Strategi 2025, Idrottslyftet mm
o Ungdomsintegreringsprojekt
o Samverkansmodell Young Pilots och Scouterna
Fler kompetenta ledare – ledarutbildning
Bibehålla luftrum och flygplatser
Tränings-/Motionskultur
Administration

Idrottslyftet - Föreningsutveckling
Förbundet ska administrera Idrottslyftets föreningsbudget, dvs ta emot, godkänna och följa upp
projektansökningar från flygsportföreningar.
Budget, föreningsmedel: 650.000 kr (detta belopp ingår inte FSFs budget eftersom utbetalning sker direkt
från RF)
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Organisation

Förbundets påbörjade strategiarbete 2018 gör det tydligt att vi måste revidera våra stadgar, få ordning på
styrdokument exv revidera våra samarbetsavtal med grenförbunden och skapa uppdragsbeskrivningar till
våra olika arbetsgrupper. Vi behöver även få struktur på informationsflödet från förbundet ner till
föreningarna och grenförbunden.
Kansli
Förbundet har en generalsekreterare samt köper in konsulttjänster för administration av licenser och
bokföring. Förhoppningen är att vår GS under året skall besöka många av våra föreningar för att få ut
information och även ta med sig information till styrelsen. Det behövs föreningsbesök för att Idrottslyftet
skall få bäst effekt, både som uppföljning men också coachning. RF ser just nu över hur samtliga deras
bidrag fördelas och vad för nyckeltal som skall användas i fördelningen. Detta är därför ett prioriterat
arbetsområde för vår GS.
Grenförbund
Grenförbundsstödet kommer att vara oförändrat, dvs samma som 2018. Modellen för fördelningen mellan
grenförbunden kommer att omarbetas inför 2020 och sannolikt följa den nya modell som RF just nu arbetar
fram.
.
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Distriktsförbund
I vårt strategiarbete är det klart att våra flygsportdistrikt (SDF) fyller en stödroll, men ännu mer våra
idrottsdistrikt (DF). Under året kommer vi försöka att skapa en strategi där både DF och SDF får en rättmätig
roll som de stödorganisationer de redan är.
Det ekonomiska basbidraget till flygsportdistrikten är oförändrat, dvs samma som 2018.
Föreningsbidraget – Strategi 2025 projekt
Vi vill stötta våra medlemmar alltså våra föreningar i sitt utvecklingsarbete enligt strategi2025.se
Under 2019 kan en förening få 5 000 kr för att de har ett framtidsmöte med vår GS och/eller sin
idrottskonsulent samt påbörjar ett strategiprojekt under 2019.
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Omvärldsbevakning

Internationella organisationer
FSF arbetar via Europe Airsport (EAS) för att få en samlad bild gällande läget för flygsporten i Europa.
FSF ska fortsatt vara fullvärdig medlem i Internationella Flygsportförbundet, FAI.
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.
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 idrottsdistrikten ska FSF verka för att coacha
våra föreningar så de får sin röst hörd lokalt. Centralt skall vi utveckla arbetet i politiska frågor i samarbete
med RF.
Arenor
Aktivt verka för att utöka och skapa förutsättningar för flygsporten att bedriva sin verksamhet i första hand i
fritt luftrum, samt att skapa de förutsättningar som behövs för detta i övrigt luftrum.
.
4 Idrottsaktiviteter
Utveckla breddverksamheten både inom träning och tävlingsverksamhet.
Elitverksamhet
FSF ska senast i maj vara klara med elit utvecklingsplanen, som är grunden för fördelningen mellan RFs 71
idrotter av elitmedel för åren 2020 och 2021. Det är en omfattande utvecklingsplan, som kommer ta upp
mycket arbete för elitansvariga i våra grenförbund, kansliet och förbundets elitgrupp.
Förbundet kommer fortsätta att fördela elitidrottsstipendier till de flygsportare som har störst möjlighet att ta
medalj på VM/EM/WC. Dessutom ges ett resebidrag till internationella tävlingar, som VM och EM.
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