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Motion till FSF årsmöte från Sveriges Modellflygförbund rörande Luftrum
Luftrummet vår arena
Svensk Flygsport stå och faller med sin arena luftrummet som idag är hotad av flera intressenter än på
länge. Dessa intressenter är kommersiella flyget, flygplatsernas utbredning i luftrummet, avsaknad av
flygplatser för sportflyg och kommersiell trafik med drönare. Drönarna kräver ett eget luftrum kallat
U-Space där det ska upprättas ett autonomt flygledningssystem som ska täcka hela Sverige på sikt.
Sverige är ett land som inte behöver så mycket restriktioner som införes idag utan vi kan klara oss med
färre och mera logiska inskränkningar för våran verksamhet. Verkligheten idag blir att varje
grenförbund kontaktar myndigheterna och skriver sina egna inlägg i varje fall som berör den egna
verksamheten detta sker utan någon som helst koordination och samverkan inom FSF. FSF är en
paraplyorganisation för Svensk Flygsport och ska ha en ledande roll i hur vi ska samarbeta mellan
grenförbunden. Genom att samarbeta om luftrummet så kan vi uppnå för alla en optimal utdelning och
inte som idag en selektive godtycklig utdelning beroende på verksamhetens art. FSF hade en luftrums
grupp som samordnade verksamheten och då hände det saker med hur myndigheterna såg på
Flygsporten och dess behov av luftrum.
Sveriges Modellflygförbund föreslår att det bildas en permanent luftrumsgrupp som arbetar med den
strategiska delen av luftrummet och rapporterar till FSF årsmöte om hur verksamheten och
framtidsplanerna ser ut för luftrummet. Gruppen består av en representant från respektive grenförbund
och en från styrelsen i FSF. Representanterna från grenförbunden anmäls till FSF kansli alternativt på
FSF årsmöte. FSF årsmöte utser en ordförande i gruppen
Gruppens mandat är att ta arbeta fram strategiska mål för luftrummet som berör Svensk Flygsport
samt att koordinera verksamheten inom grenförbunden genom att hålla reda på vilka aktuella Luftrums
förändringar som är aviserade och ge rekommendationer till hur dessa ska hanteras av respektive
grenförbund. Finansieringen av gruppen står FSF för. Gruppens möten ska protokollföras och
redovisas på varje årsmöte i FSF.
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