PROPOSITION 4 TILL FSFs FÖRBUNDSSTÄMMA 2020
FÖRSLAG PÅ UPPDATERING AV FSF STADGAR – DIVERSE
Proposition 4.1
Enligt RF behöver §1 förtydligas med att FSF är medlem i RF och skall följa RFs stadgar m.m.
Förbundsstyrelsen föreslår att denna punkt läggs till som nummer fyra i paragrafen:
- som medlem i RF (Riksidrottsförbundet) följa RFs stadgar, bestämmelser och
fattade beslut.
Proposition 4.2
Förbundsstyrelsen föreslår att punkt 7 i §1 ändras enligt följande:
- agera som kontaktorganisation gentemot vissa nationella och internationella
organisationer såsom Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Internationella
Flygsportförbundet (FAI) m.fl.
Proposition 4.3
Enligt input från RF behöver förbundet förtydliga 1 kap 3 §. Förbundsstyrelsen föreslår att
följande text läggs till som tredje stycke i §3:
Förening som har enbart fysiska personer som medlemmar kan antas som medlem i
förbundet. Förening som antas som medlem ska förbinda sig att i sin idrottsliga
verksamhet följa RFs och förbundets stadgar, tävlingsregler och beslut fattat av
överordnat idrottsorgan. Föreningens namn får inte vara olämpligt, eller kunna förväxlas
med en till RF redan ansluten förening.
Proposition 4.4
Enligt §20 sammankallar styrelsen till extra förbundsstämma om så krävs av revisorerna eller
minst 1/5 av antalet röstberättigade föreningar. Enligt RF så är 1/5 en hög andel. Praxis inom
RF är 1/10, vilket kan anses som god föreningssed. Förbundsstyrelsen föreslår därför att 1/5
ändras till 1/10 i §20:
Styrelsen sammankallar extra förbundsstämma när den så finner erforderligt eller om det
begärs av revisorerna eller minst 1/10 av antalet röstberättigade föreningar.
Proposition 4.5
Förbundsstyrelsen föreslår att sista meningen i §35 förtydligas genom att ordet
”Flygsportförbundet” byts mot orden ”Flygsportförbundets styrelse”. Enligt RF är det inte
RFsstyrelses uppgift att avgöra en tvist om stadgar, utan dessa ska avgöras av
förbundsstämman om det inte är ett brådskande ärende då förbundsstyrelsen kan avgöra
med enkel majoritet. Styrelsen
föreslår följande lydelse av §35:
Tvist om tolkningen av dessa stadgar, skall hänskjutas till förbundsstämman. Om ärendet
är brådskande kan det avgöras med enkel majoritet i Flygsportförbundets styrelse, och
skall därefter behandlas på nästkommande förbundsstämma.

Proposition 4.6
Stadgarna föreskriver att lekmannarevisorn ska lämna sin granskningsrapport till
förbundsstyrelsen senast fem veckor före förbundsstämman. Fem veckor före
förbundstämman är för tidigt och väldigt svårt att uppfylla. Förbundsstyrelsen föreslår
därför, efter samråd med nuvarande lekmannarevisor, att det istället ska vara tre veckor.
Sista meningen i §19 ”Räkenskaper och revision” får därmed följande lydelse (i fetstil):
Lars förslag i lekmannarevisorns uppgift: Dessutom addera tillägg att FSF skall tillse att
fattade beslut genomförs och efterföljs av anslutna föreningar. Finns i fetstil och
gulmarkerat.
b) Förbundets lekmannarevisor
Förbundets lekmannarevisor ska årligen granska om förbundets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om förbundets interna kontroll är
tillräcklig. Det åligger förbundets lekmannarevisor att följa upp att disciplinnämndens och
av RIN fattade beslut efterlevs och exekveras.
Lekmannarevisorn ska efter verkställd granskning, senast tre veckor före
förbundsstämman varje år, till styrelsen överlämna en granskningsrapport.
Stockholm 2020-02-22
Flygsportförbundets styrelse
Justerat 4.5 enligt förslag från MFK Galax och 4.6 enligt förslag från Helsingborgs Flygklubb

