Flygsportinfo

14 december, 2007

Innehåll
God Jul
FSF årsstämma 2008
Årsrapportering
Idrottslyftet
Ledar- och
utvecklingsseminarier
Flormanfonden

God Jul

Svenska Flygsportförbundets styrelse önskar alla medlemmar en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År.
Samtidigt vill vi passa på att meddela att kansliet håller julstängt från den
22 december och öppnar återigen den 7 januari 2008.

FSF årsstämma 2008

Härmed kallas föreningar och distrikt till FSF årsstämma 2008 som
kommer att avhållas på Quality Airport Hotel Arlanda, Arlandastad, den 5
april klockan 13:00. Motioner till årsstämman skall vara FSF kansli
tillhanda senast den 22 februari 2008.

Årsrapportering och registreringsavgifter

FSF vill påminna alla föreningar om den stadgade årsrapporteringen och
registreringsavgiften. För att er förening skall få rösträtt på FSF
årsstämma 2008 krävs att registreringsavgift och årsrapport är FSF
tillhanda senast den 31 december 2007.

Idrottslyftet – Mer och fler

”Idrottslyftet – Mer och fler” är den nya regeringens satsning på i drotten.
Satsningen är tänkt att hålla på under hela mandatperioden men
beslutas på årsbasis. Det första året har FSF fått 755 000 kronor att
fördela till föreningarna.
Riktlinjerna för idrottslyftet från regeringen är bland annat att få fler
barn och ungdomar att idrotta längre upp i åldrarna. Utöver detta görs
satsningar på ledarutveckling/-försörjning och anläggningsstöd.
Mer information om Idrottslyftet och FSF satsningar kommer ni att
löpande finna på webbsidan: www.flygsport.se.
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FSF inbjuder alla medlemsföreningar till regionala ledarseminarier på
följande ställen och tider:
Stockholm - Quality Hotell Arlanda Stad den 2 till 3 februari 2008
Umeå - Clarion Collection Hotell Uman den 1 till 2 mars 2008
Göteborg - Hotell Panorama den 26 till 27 april 2008
Ronneby - Ronneby Brunn den 24 till 25 maj 2008
Detaljprogram och anmälningsrutiner kommer att finnas på FSF
webbsida efter den 31 december.

Flormanfonden

Flormanfonden, som syftar till att främja kvinnlig flygsport delar årligen
ut stipendium till tjejer inom flygsporten, är nu öppen för ansökningar.
Ansökan skickas till FSF kansli och skall vara inkommen senast den 31
januari 2008.

