Svenska Flygsportförbundet
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020
1 Strategi
Under 2018 påbörjades ett strategiarbete enligt de riktlinjer och målsättningar som RF beskriver i Strategi
2025. Under 2019 anlitades Reach Potential för att utarbeta och förankra en gemensam strategisk plattform,
ett arbete som skall vara klart under första halvåret 2020.
Specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet
De ekonomiska förutsättningarna för idrottsförbunden inom Riksidrottsförbundet (RF) har förändrats. Alla
förbund har tagit fram en förbundsutvecklingsplan för 2020-2021. När nästa period av medel skall fördelas
(för 2022-2023) bygger fördelningen delvis på hur mycket vi har genomfört av vår förbundsutvecklingsplan.
Vid sidan om att vår verksamhetsplan har justerats för att passa det nya arbetssättet gentemot RF måste vårt
nätverkande med övriga idrottsförbund och tjänstemän inom RF förbättras. Vi behöver få fler att förstå
flygsportens förutsättningar, samtidigt som vi inte får förneka att flygsporten måste förnyas så att vi får fler
föreningar och fler medlemmar i våra föreningar i en större åldersspridning och där alla känner sig välkomna
oavsett vilket kön, religion eller bakgrund man har.
2 Organisation
Förbundet fortsätter att revidera sina stadgar för att få en effektiv organisation, få ordning på styrdokument,
exempelvis revidera våra samarbetsavtal med grenförbunden, (målet är fleråriga avtal) och skapa
uppdragsbeskrivningar till våra olika arbetsgrupper.
Kansli
Förbundet har en generalsekreterare samt köper in konsulttjänster för administration av licenser och
bokföring. Administrationen skall effektiviseras och digitaliseras i så stor utsträckning som det är möjligt.
Kansliet behöver få bättre ordning på vårt föreningsregister i IdrottOnline så att vi har korrekta
kontaktuppgifter till föreningarnas styrelsemedlemmar och bättre koll på hur många medlemmar
föreningarna har.
Arbetsgrupper
Minst tre arbetsgrupper skall vara verksamma under 2020:
• Luftrum
• Elit
• Intressepolitik
Grenförbund
Stödet till grenförbunden anpassas till den nya modell som RF arbetat fram. Grenförbundsavtalet blir
flerårigt. De grenförbund som vill hjälpa till att förverkliga förbundsutvecklingsplanen har möjlighet att söka
projektmedel till detta. Under året skall en fysisk ordförandekonferens samt minst ett webbmöte äga rum.
Distriktsförbund
I vårt strategiarbete är det klart att våra flygsportdistrikt (SDF) fyller en stödroll, men våra idrottsdistrikt
(DF) har en ännu större potential till att stödja våra föreningar. Vår GS har i uppdrag att försöka utöka DFsamarbetet.
Flygsportdistrikt som vill hjälpa till att förverkliga förbundsutvecklingsplanen har möjlighet att söka
projektmedel till detta.
3 Omvärldsbevakning
Internationellt
FSF arbetar via Europe Airsport (EAS) för att få en samlad bild av regelverk inom flyg i EU.
FSF ska fortsatt vara fullvärdig medlem i Internationella Flygsportförbundet, FAI. Målet inom vårt
internationella arbete är att följa vår framtagna internationella strategi.
.
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Myndigheter och politiker
FSF startar en intressepolitisk arbetsgrupp för att bevaka flygsportfrågor. Centralt skall vi utveckla arbetet i
politiska frågor i samarbete med RF. Lokalt skall vi tillsammans med idrottsdistrikten verka för att coacha
våra föreningar så att de gör sina röster hörda lokalt.
Arenor
FSF ska 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 Förbundsutvecklingsplanen 2020-2021
Skall vi lyckas realisera förbundsutvecklingsplanen behöver vi att flygsportens alla delar hjälper till. Därför
har vi infört projektmedel för grenförbunden och flygsportdistrikten, som de kan söka. För våra föreningar
erbjuder vi utvecklingsträffar och bidrag.
En stark och sammanhållande stödorganisation
• Stadgeförändring för att säkerställa en jämställd tillsättning av förtroendevalda i styrelse,
valberedning och kommittéer
• Organisationsutredning med stadgeöversyn och arbetssätt för förbund, SDF och grenförbund
o Utifrån organisationsöversynens resultat implementera nya uppdrag, roller och gemensamma
arbetssätt i stödorganisationen
• Ta fram internationell strategi runt representation och internationella evenemang
• Subventionera föreningskunskapsutbildning och styrelseutveckling
Landslag i världsklass
• Ta fram en vision och strategi runt elit
• Alla tävlingsdiscipliner har definierade träningsprogram
• Utveckla antidopingarbetet
• Vi tar fram en kommunikationsplan så att vi lyfter fram våra förebilder. De skall vara kända inom
flygsport Sverige och bland allmänheten
Få fler föreningar att erbjuda verksamhet för paraflygsport
• Med hjälp av parasportförbundet skapa en strategi och implementera arbetssätt
• Kartlägga behov och förutsättningar för paraflyg i Sverige
• Stödja föreningarnas arbete med att implementera paraflyg i sin verksamhet
En mer inkluderande föreningsmiljö (för äldre motionärer)
• Skapa en kulturförändring där piloter och icke piloter har samma värde och bemöts på samma sätt i
föreningarna
• Implementera simulatorflygverksamhet så att de som inte klarar medicinska krav kan fortsätta flyga
och någon som börjar flyga kan förkorta den praktiska flygutbildningen med att öva på simulator
Erbjuda en kvalitativ och attraktiv tränings- och tävlingsverksamhet

•
•
•
•
•

Att vi skapar och uppdaterar träningsinstruktioner och tränarutbildningar
Genomföra föreningsutveckling med temat organiserad träningsverksamhet för vuxna
Utveckla tävlingsformer för nybörjarnivå
Genomföra fler regionala och lokala klubbtävlingar. Arrangera fler juniortävlingar.
Uppmana våra föreningar ett erbjuda fortsättningsutbildning

Barn- och ungdomsverksamheten leds av välutbildade tränare/ledare som skapar den nya moderna
föreningen som engagerar 13-25 åringar
• Subventionera ledarutbildning för ungdomsledare
• Årlig mötesplats för föreningarna med temat "Ett stärkt ledarskap"
Flygsport är en växande idrott som får med fler barn och ungdomar (fokus 13-25 åringar)
• Rekryteringsaktiviteter för barn och ungdomar som genomförs av våra föreningar
o Fler känner till flygsport och de olika flygsportgrenarna
.
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•

Föreningsutveckling – rekrytering och inkludering
Årets fokus gällande föreningsutveckling är rekrytering och inkluderande förening. Vår GS, ihop
med DF, kommer under året att erbjuda föreningarna träffar i ämnet och deltagande föreningar som
vill jobba med området kommer ha möjlighet till bidrag

5 Projekt med särskilda medel ifrån RF
Vi har fått medel för att genomföra ett projekt med Svenska E-sportförbundet för att utvärdera vilka digitala
verktyg som kan stödja det demokratiska arbetet och undersöka hur moderna mötesformer som skapar
engagemang kan se ut. Vår GS, tillsammans med en projektanställd från E-sportförbundet, kommer att samla
en erfarenhetsgrupp (bestående av flygsportare och e-sportare) till möten, där vi tar del av forskning i
området, bjuder in föredragshållare samt testar olika verktyg.

.
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