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Årsrapportering och registreringsavgifter
FSF vill påminna alla föreningar om den stadgade årsrapporteringen och
registreringsavgiften. För att er förening skall få rösträtt på FSF
årsstämma 2011 krävs att registreringsavgift och årsrapport är FSF
tillhanda senast den 31 december 2010.
Enligt tidigare årsstämmobeslut så utgår en rabatt för de föreningar som
uppdaterar sina uppgifter, registrerar sina medlemmar och skickar in
årsrapport via Idrott Online. Bifogat finner ni instruktioner för hur ni ska
gå tillväga för att göra detta och få rabatt nästa år.

FAI
Vid FAI:s senaste generalkonferens valdes FSF ordförande John
Grubbström till president. Det är första gången en svensk leder det
internationella flygsportförbundet. Med anledning av detta har John valt
att avgå som FSF ordförande. Bengt Lindgren som varit vice ordförande
träder in som tillförordnad ordförande för FSF fram till nästa årsstämma.

Flormanfonden
FSF webbshop

Flormanfonden, som syftar till att främja kvinnlig flygsport delar årligen
ut stipendium till tjejer inom flygsporten, är nu öppen för ansökningar.
Ansökan (blankett finns på FSF webbsida) skickas till FSF kansli och
skall vara inkommen senast den 31 januari 2011.

Lars Magnussons flygsäkerhetsfond
Ansökningar till Lars Magnussons flygsäkerhetsfond ska vara FSF kansli
tillhanda senast den 31 januari 2011. Fondens ändamål är att främja
verksamhet som kan bidra till ökad säkerhet inom hängflygsporten.

Frågeenkät
Svenska
Flygsportförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Enligt FSF verksamhetsplan ska en enkätundersökning genomföras för att
fånga upp alla medlemsföreningars behov och önskemål. Enkäten ska
ligga till grund för en framtida strukturerad handlingsplan.
Enkäten finns nu tillgänglig via FSF webbsida (www.flygsport.se) och
förhoppningen är att så många föreningar som möjligt svarar.

Stipendium för ungt ledarskap
tfn: 0515-371 55
fax: 0515-371 58
e-post: info@flygsport.se
webb: www.flygsport.se
bg: 5750-0100

Glöm inte att nominera era unga ledare till FSF nyinstiftade stipendium.
Läs mer på FSF webbsida.

FSF webbshop
Nu finns det möjlighet att via FSF webbshop inhandla samma typ av
kläder som alla FSF landslag får. Kläderna består i dagsläget av en jacka,
en funktionspiké samt en keps. Titta på kläderna och gör din beställning
via länken på FSF webbsida.

