Styrelseprotokoll nr 10-2020
Fört vid styrelsemöte den 12-13 september fysiskt på Quality Hotel Waterfront i Göteborg
samt via Teams.
Protokoll 10/2020 § 103 - 130
Bilagor fem stycken.

Närvarande fysiskt:
Anders Åkvist
Henry Lindholm
Ann-Sophie Tersmeden
Helena Burholm
Ulf Höglin

Ordförande
Förbundskassör
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Kjell Folkesson

Generalsekreterare (GS)

Närvarande via Teams:
Lars-Göran Arvidsson
Gunlög Edgren

Ledamot deltar i § 103 till 121
Ledamot deltar i § 108-119

Frånvarande: Alla deltog i någon form.

§103.
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§104.
Val av mötessekreterare
beslutades att välja Kjell Folkesson till mötessekreterare.
§105.
Val av justeringspersoner att justera protokollet
Mötet beslutade att välja Anders Åkvist och Ann-Sophie Tersmeden till
justeringspersoner.
§106.
Reach Potential (RP)
Under sommaren fattade styrelsen ett per capsulam beslut att fortsätta arbetet med
Reach Potential. GS har på uppdrag av styrelsen skrivit på avtalet enligt bilaga 1.
Styrelsen fastslog den utarbetade plattformen enligt bilaga 2 bortsett från meningen
”Vi håller på med idrott i luften. Det unika för oss är att vi håller på med en idrott
som är fartfylld, häftig, och att vi har luften som vår arena – den kräver tillit och
självkännedom där blir vår position tydlig, unik och gripbar.”
Beslutades att Helena får mandat att formulera om meningen och därefter är
dokumentet godkänt.
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§107.
Internationell strategi
Efter en diskussion och titt på dokumentationen från den internationella workshopen
tillsammans med grenrepresentanter som genomfördes 14–16 februari konstaterades
att den behöver skrivas om. Beslutades att Ann-Sophie (med fokus på FAI) och
Henry (med fokus på EAS) tar fram ett nytt förslag på internationell strategi till
styrelsens nästa möte den 29:e oktober. Strategin skall skickas till RF senast sista
november.
§108.
Corona och framtida påverkan
Henry presenterade med den vetskap han har som läkare och medlem av FAI:s
Medico-Physiological Commission (CIMP) hur nuläget är och framtiden. Oklart om
det blir en andra våg eller inte, men klart är att Corona kommer påverka oss under
hela 2021.
§109.
FAI
Årets General Conference (GC) kommer äga rum digitalt 2–5 december. Beslutades
att Anders Åkvist och Ann-Sophie Tersmeden representerar Sverige på GC.
Om möjligt sätter vi upp ett styrelsemöte i samband med GC där övriga i styrelsen
kan delta som publik.
§110.
Landslagskläder
GS presenterade att Profilservice köpt konkursboet från Charden och även tagit över
hanteringen av FSF:s kläder. Kläderna tar upp mycket plats och Profilservice har
meddelat att vi kommer att behöva betala för lagerutrymmet.
Beslutades att ge i uppdrag till elitgruppen att välja om det är blå eller vit pikétröja
som fortsatt är FSF:s enda landslagsplagg samt informera landslagen. Övriga kläder
skall säljas ut, där landslagsaktiva får företräde och lägre pris under en månad.
Därefter erbjuds kläderna för alla. GS får i uppdrag att sätta lämpliga priser på
kläderna. Chardens webbshop kommer att ersättas med Profilservice webbshop.
§111.

Ekonomi
a. Resultat- och balansrapport
GS redovisade aktuell resultat- och balansrapport fram till sista augusti se
bilaga 3 och 4.
b. Prognos och budget
GS redovisade en trolig prognos med ett kraftigt plusresultat på ca 600 tkr.
Detta beroende på att flera projekt är försenade och att exempelvis landslag
vill använda sina medel 2021 då de tror på fler tävlingar. Vissa medel från RF
är ok att använda 2020 och 2021. Dock är det mesta av årets prognoserade
vinst sådana medel vi måste använda under 2021 annars kommer vi bli
återbetalningsskyldiga. Ett första utkast på budget för 2021 gjordes på mötet
där vi tog hänsyn till detta, vilket innebär en förlust på 555 tkr.
Prognosen och budgeten finns i bilaga 5.
c. Sportlicenser
Beslutades att inte ta ut någon sportlicensavgift för 2020. Att från 2021 sälja
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sportlicensen via webbshop för 20 kr/år. Fram tills webbshopen är på plats
kan licensen beställas via e-post till kansliet.
§112.
Förtjänstmedaljer
Beslutades att vi delar ut dessa 2021 om det inte finns lämpliga tillfällen typ 70
årsdagar eller liknande.
§113.
Ordförandekonferensen
Beslutades att den äger rum 21–22/11 och styrelsen deltar fysiskt i Alvik medan
grenförbundsrepresentanterna deltar digitalt. Eftersom det är digitalt bjuds hela
grenförbundensstyrelser in. GS ihop med RP har i uppdrag att sy ihop programmet.
GS har i uppdrag att försöka få ihop alla dialogmöten med grenförbunden i god tid
före ordförandekonferensen.
§114.
Miljöpris
Beslutades att inrätta ett miljöpris på minst 10 000 kr som går till en eller flera
föreningar. Helena får i uppdrag att tillsammans med GS formulera text till hemsidan
där vi bjuder in föreningarna att ansöka genom att berätta om vilka miljöinsatser de
gjort. Ansökan skall vara inne senast sista november och styrelsen beslutar i
december vem/vilka som får årets miljöpris.
§115.
2021 års förbundsstämma
Beslutades ske i Stockholm den 20 mars 2021, vi behöver dock även planera för att
det kan bli digitalt med tanke på pandemisituationen.
Dessutom beslutades att var och en får boka sina hotellrum och att grenförbunden
bokar sitt konferensrum. Dock ger vi ett bidrag till grenförbund som har aktiviteter på
hotellet samma helg. GS får i uppdrag att ta fram bidragsnivåer utefter storlek på
grenförbunden.
§116.
Riksidrottsforum 7–8 november
Alla SF har rätt att delta med tre representanter och mötet är uppdelat i hubbar i
Stockholm och Göteborg. Beslutades att GS, Anders och Helena deltar i Göteborg.
§117.
SOK årsstämma
Beslutades att GS deltar på SOK:s digitala årsstämma 28 september.
§118.

Föreningsärenden
a. Nordvästra Skånes Flygklubb har meddelat att de vill starta en dialog om
hur de kan återansluta sig till FSF. GS får i uppdrag att besöka dem och starta
upp processen.
b. Söderhamns Fallskärms Skytteförening har ansökt om medlemskap. De
vill starta upp en ny tävlingsgren som innebär att man skall hoppa med vapen
för att likt skidskytte sen skynda sig efter hoppningen till en skyttebana.
Fallskärmsförbundet har ännu inte tagit ställning till föreningen vilket gör att
vi får avvakta med beslut.
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§119.
Svenska rekord
Beslutades att godkänna de två svenska rekorden satta av pilot Niklas Anderberg med
co-pilot Fredrik Lanz (Landskrona Flygklubb). Rekorden genomfördes den 14 april
2020 med start och landning på Landskrona flygplats i klassen RAL2T. De flög med
Blackwing 600 RG och har satt följande svenska rekord:
a. 351,56 km/t hastighetsrekord över en fördeklarerad triangelbana på över 5
mil
b. 389,55 km/t hastighetsrekord över en fri rakbana om 15 km lång
§120.
Luftrumskommittén
Ulf redogjorde för arbetet och framgångarna med LFV där de idag skickar
luftrumsförändringar på remiss till oss innan de skickas till Transportstyrelsen (TS).
Dessutom har vi fått positivt svar på den feedback vi skickat in kring designprinciper
i SAARP.
En skrivelse har inkommit från SMFF angående arbetet i luftrumskommittén.
Beslutades att Ulf besvarar den skrivelsen vad gäller luftrumsfrågor och Anders
svarar kring de intressepolitiska frågorna så fort som möjligt. GS får i uppdrag att
publicera remissvar på vår hemsida.
§121.
Elitgruppen
Består i nuläget av Gunlög Edgren (ansvarig), Lars-Åke Allerhed, Bengt Pettersson
och Kjell Folkesson (GS). GS berättade att elitgruppen har i år haft två Teamsmöten
och ett tredje är planerat.
Elitgruppen har beslutat om att arrangera fyra till sex digitala föredrag per år. Under
2020 är planen att genomföra tre. Den första motivation från en idrottspsykologs
perspektiv hölls av Bosöns Mikael Wallsbeck. Nästa föredrag sker 5 oktober och
hålls av äventyraren Aron Andersson – fallskärmshoppare och skärmflygare.
Vi har fått in namn, epost och mobilnummer till 132 landslagspiloter och tränare, från
alla grenförbund utom hängflyg som har bekräftat att idag har de ingen på denna nivå.
Det har beslutats om ett talangprogram. Ansökan skall vara inne senast sista
december och i januari får de besked om vilka som blir 2021 års talanger. En talang
är max 30 år gammal. 100 tkr delas ut till fyra talanger.
§122.
Intressepolitisk arbetsgrupp
Anders informerar om att arbetsgruppen är under uppstart och hoppas vara igång
senast till november. Information finns på hemsidan och personer vi tror vill vara
med i gruppen tillfrågas också.
§123.
Disciplinnämnden
GS informerade att nämnden är igång med sitt arbete och har börjat fatta beslut i
ärenden.
§124.
Föreningsbidraget
Beslutades att ändra inriktning. Föreningarna får välja en satsning på paraflygsport,
flygsport för äldre och barn & ungdom i samband med att de svarar på
föreningsenkäten.

Svenska Flygsportförbundet ● www.flygsport.se ● 802014-7164
Sida 4 av 5

§125.
Idrott för äldre (65+)
GS förklarade för att FSF skall få bidraget på 50 tkr skall en kartläggning
genomföras. Det som återstår är att få svar på föreningsenkäten, som skall skickas ut
inom kort samt att sammanställa svaren. Detta bör bli godkänt av RF under november
månad.
Inom Idrott för äldre (65+) kommer RF genomföra en aktivitetsenkät som
föreningarna kan svara på. De som fullföljer enkäten kommer få minst 3 000 kr.
§126.
Coronastöd
Idrotten har fått ytterligare en miljard till Coronastöd för att ersätta förlorad
verksamhet för tredje och fjärde kvartalet. GS kommer när det är klart hur föreningar
söker om detta ha ett informationsmöte via Teams för grenförbundens tjänstemän så
vi kan få hjälp att nå ut med informationen till våra föreningar.
§127.
Projekt: Digitalisering med E-sportförbundet
Projektet fortlöper med ERFA-möten m.m. Tidsmässigt ligger man ca ett kvartal efter
planerat tidsschema vilket RF accepterar, från RF ser man att projektet skall vara
genomfört 2022 (från början 2021).

§128.
Nästa styrelsemöte
29/10 18:30-21:00 styrelsemöte via Teams
§129.
Kommande möten
29/10 18:30-21:00 styrelsemöte via Teams
7-8/11 Riksidrottsforum i Norrköping
21-22/11 Grenförbundskonferens 09:30-13:00
20-22/11 FSF styrelsemöte lö 21/11 14:00 till 19:00
2-5/12 FAI General Conference (webbmöte)
20/3 kl 13:00 Förbundsstämma i Alvik reserv digitalt
§130.
Mötets avslutande
Ordförande Anders Åkvist avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Göteborg 2020-09-13

Anders Åkvist
Ordförande

Kjell Folkesson
Sekreterare

Ann-Sophie Tersmeden
Justeringsperson
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