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Internationell strategi– Svenska Flygsportförbundet
Flygsport är en internationell idrott som finns representerad i stora delar av världen. Det som
sker i omvärlden påverkar vår idrott på nationell nivå och för att bidra till flygsportens utveckling
nationellt är det därför viktigt att vi engagerar oss internationellt. Vi kan göra det direkt, genom
att uppvakta internationella organ och myndigheter, liksom via medlemskap i internationella
organisationer.
Det finns framför allt två organisationer som vi behöver förhålla oss till på olika sätt: FAI
(Federation Aéronautique Internationale) och EAS (Europe Air Sports). Vi behöver ha två olika
strategier för dessa organisationer eftersom inriktningen på deras arbete skiljer sig åt.
FAI är en världsomspännande organisation vars medlemmar och huvudmän är de olika
medlemsländerna representerade av sina nationella flygsportorgan, för Sveriges del Svenska
Flygsportförbundet FSF. FAI har till skillnad från EAS ett kansli (i Lausanne). Organisationen har
en central ledning bestående av tjänstemän och förtroendevalda. FAI är det organ, som hanterar
världens flygsport och flygrekord (inklusive rymdrekord) och har funnits i långt över 100 år
(bildades 1908). Den faktiska verksamheten sker i olika sportkommissioner och expertgrupper.
EAS är en europeisk organisation, som funnits sedan 1988, vars medlemmar och huvudmän är
dels de olika medlemsländerna i Europa, representerade av sina nationella
flygsportsorganisationer, för Sveriges del Svenska Flygsportförbundet FSF, dels ett antal
Europeiska fristående flygsportorganisationer organiserade utanför och vid sidan av
landsrepresentationen. Organisationer som European Gliding Union (EGU) och nu senast
European Model Flying Union (EMFU).
EAS fungerar som en ständigt arbetande expertgrupp och de ingående medlemmarna, som väljs
på årsmötet av sina huvudmän, består av personer från flygsportens värld. Dessa har speciella
kunskaper och färdigheter och en villighet att arbeta kontinuerligt och utan ersättning för att ur
juridisk, teknisk och medicinsk synpunkt bevaka och påverka för flygsporten väsentliga frågor i
Europaparlamentet, Kommissionen eller Ministerrådet, Eurocontrol, ICAO m.fl.
EAS besvarar självständigt och i eget namn remisser och andra skrivningar, men återkopplar
alltid till sina huvudmän ifall vi har synpunkter eller önskar agera själva t.ex. genom att svara på
en remiss.
EAS är alltså en viktig och aktad remissinstans i flygfrågor för europeiska och internationella
myndigheter och organisationer och dess fortsatta arbete är ytterst väsentligt, för att inte säga
oumbärligt, för att vi också i framtiden ska kunna bedriva flygsport på rimliga villkor.

Målet med vår internationella strategi är att:
Verka för flygsportens framtid genom att säkra rimliga förutsättningar för dess utövande på såväl
internationell som nationell nivå.
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Målet med vårt internationella arbete är att:
På olika sätt säkerställa att FAI och EAS fortlever och utvecklas.

Arbetssätt för att nå målen med vårt internationella arbete
•
•
•
•
•

Direkt medverka till verksamheten genom att skicka delegater till FAI:s årsmöten och
uppmuntra grenförbunden att skicka delegater till FAI:s olika sportkommissioner.
Föreslå och vid behov utbilda representanter i FAI:s styrelse och i FAI:s olika sport- och
expertkommissioner.
Föreslå och vid behov utbilda representanter till EAS:s styrelse.
Föreslå och vid behov utbilda representanter till EAS:s olika expertgrupper.
Bidra till att säkra organisationernas, för sin överlevnad och funktion, nödvändiga
finansiella underlag (betala medlemsavgiften).

Utmaningar
•
•

Att hos grenförbunden säkerställa acceptans och förståelse för värdet av det
internationella arbetet.
Att säkra grenförbundens fortsatta medverkan i det fortsatta internationella arbetet
enligt denna inriktning.

Handlingsplan
Denna övergripande Internationella Strategi ska kompletteras med enkla och mer detaljerade
Handlingsplaner som kan vara femåriga.

Uppföljning
Eftersom den Internationella Strategin sträcker sig över en längre tid och är skriven utifrån de
förutsättningar som gäller just nu, så kommer vi att genomföra årliga utvärderingar, för att
säkerställa att det samlade arbetet utförts i enlighet med intentionerna i FSF:s Internationella
Strategi och aktuell Handlingsplan. Revideringar kommer att göras när det sker förändringar
inom förbundet eller i omvärlden som kräver detta.
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