Yttrande över motioner till förbundsstämman 2016
Torsby motion 1a, 1b och 1c
Styrelsen yrkar avslag på förslag enligt Torsby FK motion 1a, 1b och 1c. Styrelsen anser att endast en
ringa del av en gemensam FSF tidning skulle kunna komma att handla om segelflyg och att
möjligheterna att hålla en professionell redaktör, vilket är en förutsättning, för detta är uteslutna.
FSF har tidigare undersökt möjligheten för en gemensam flygsporttidning, men misslyckats. Ett
sådant projekt ligger i så fall på FSF och ej på Segelflyget. NG & A är världens största tidskrift för
enbart segelflyg med en heltidsarbetande professionell redaktör. Förutsättningen för dess existens är
att upplagan kan garanteras från segelflygförbunden i Sverige, Norge och Danmark, gemensamt, och
kan alltså inte baseras på frivilliga prenumerationer.
Torsby motion 2, 5 och 6
Styrelsen yrkar avslag på förslag enligt Torsby FK motioner 2, 5 och 6. Utbildningsplaner,
lärarbehörigheter och övrig operativ verksamhet styrs av EASA/EU regelverk samt nationell
lagstiftning och kan inte beslutas eller förändras av Segelflygets förbundsmöte.
Torsby motion 9
SHB är Segelflygets handbok. Den förändras och anpassas kontinuerligt till gällande regler. Därmed
anses motionen besvarad.
Torsby motion 3,7 och 11 samt Göteborgs motion
Styrelsen yrkar avslag på förslag enligt Torsby FK motion 3, 7 och 11 samt motion från Göteborgs SFK.
Styrelsen anser att tävlingsverksamheten är en stadgeenlig uppgift för förbundet. Styrelsen anser
också att utbildning av lärare och andra funktionärer är en angelägen uppgift där det är motiverat att
kursavgifterna kan subsideras med mer generella avgifter än direkta kursavgifter. Nästan alla avgifter
för klubbarna till förbundet är fasta eller kopplade till medlemsantal. Det är rimligt att några avgifter
kopplas till faktiska aktiviteter i klubbarna och förbundet anser att just dessa två är lämpliga för
ändamålet. Skulle förbundsmötet besluta avskaffa endera eller bägge avgifterna anser Styrelsen sig
tvingad att föreslå höjda medlemsutgifter för seniorer och juniorer med 170:- (borttagen
tävlingsavgift) och 85:- (borttagen avgift till utbildningsfond) utöver vad som anges i Styrelsens
propositioner under §13.
Torsby motion 4
Styrelsen yrkar avslag på förslag enligt Torsby FK motion 4. Styrelsen anser att det fortfarande finns
avsevärda värden med att behålla Ålleberg som ett nationellt segelflygcentrum. Vissa kurser och
annan verksamhet utlokaliseras redan. Ansträngningar görs och har gjorts för att anpassa
infrastrukturen till verksamhetsbehovet.
Torsby motion 8
En sådan Facebookgrupp finns redan sedan flera år. Motionen anses därmed besvarad.
Torsby motion 10 och 12
Styrelsen yrkar avslag på förslag enligt Torsby FK motioner 10 och 12. Styrelsen föreslår varje år
avgifter för att balansera en budget, styrd av verksamhetsplaner beslutad av förbundsmötet. Det är
alltid behjärtansvärt att sänka avgifter men då måste annan intäktskälla eller neddragning av
verksamhet kunna identifieras.

Uppsala motion
Styrelsen yrkar avslag. Klubbarna har redan nu möjlighet att registrera olika medlemskategorier i
Idrott Online.
Styrelsen föreslår istället att en arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att titta på hela problematiken
med medlemskategorier och Idrott Online.
Borås motion
Styrelsen yrkar avslag på Borås motion. Det finns en mängd periodiseringar som måste göras för att
detta skall fungera redovisningsmässigt. Dessutom bör verksamhetsberättelsen ha samma period
som årsbokslutet. Den 1 oktober pågår fortfarande flygverksamhet i många klubbar. Ytterligare
problem är att 6 veckor inte räcker för att upprätta och få en kommersiell revision. Förbundsmötet
måste då skjutas in i december. Om syftet med motionen är att ha närhet till det reviderade
årsbokslutet är det rimligare att ett förbundsmöte hålls i maj för fastställande av årsbokslut,
verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet och att ett valmöte hålls i november för val av funktionärer.
Styrelsen anser dock att den ökade kostnaden och det förväntade minskade deltagandet med två
förbundsmöten inte uppvägs av fördelarna.
Styrelsen har dessutom de senaste åren varit mycket ambitiös med att till förbundsmötet redovisa
såväl förväntat resultat innevarande år som budget för innevarande år och kommande två år. Det
som möjligen kan anmärkas är att förbundsmötet inte får möjlighet att ta ställning till budget för
innevarande år. Det löses, anser styrelsen, bättre med att den diskuteras för kommande år i
november än för innevarande år i maj.

