Proposition angående FSFs distriktsverksamhet
Bakgrund
Svenska Flygsportförbundets styrelse har under året genomfört den distriktsutredning som beslutades på förbundsmötet
2012.
Styrelsen har under året bedrivit två utredningar, som syftat till att fokusera och likrikta verksamheten inom Svenska
Flygsportförbundet. Utredningen har visat på brister i styrningen av distrikten. Distriktens tillhörighet är på många sätt
oklar och framförallt blir det mer komplicerat när föreningarnas tillhörighet blandas in. Detta kommer sig av den
organisationsstruktur som finns inom Svenska Flygsportförbundet, vilken är minst sagt komplex.
Styrelsen distribuerade till distrikten en idéskiss över hur det kan se ut i framtiden. Med den som utgångspunkt för en
dialog med distriktsförbunden så har styrelsen kommit fram till följande slutsatser.
•
•
•
•
•

1

Distriktens nytta för föreningarna oklar.
Antalet distrikt är för stort – måste minska på sikt.
Antalet distriktsfunktionärer är för många i de små distrikten.
Verksamhetsmålen är tagna för givet av FSF styrelse.
Verksamheten lider av ovilja till förändring och stigande medelålder.
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Figuren visar hur kopplingarna mellan föreningar, grenförbund och distrikten ser ut. Föreningarna är anslutna till
grenförbunden och till Flygsportförbundet enligt stadgarna. Detta visas med svarta heldragna streck och pilar. Varje
förening är också tillhörande ett distrikt med mer eller mindre verksamhet. Föreningens direkta kontaktyta som är
betingad av verksamheten går via grenförbundet och Flygsportförbundet. Detta medför att det inte klart framgår hur och
i vilken organisatorisk position som föreningen befinner sig. Distrikten är en organisatorisk funktion som är till för att
förkorta avståndet mellan föreningar inom samma geografiska område och är i den funktionen ansvarig för
föreningarnas kontaktyta med RFs idrottsdistrikt och i förlängningen SISU Idrottsutbildarna. Tanken med distrikten är
att de ska generera ett mervärde för föreningarna inom den angivna regionen. Den naturliga verksamheten är
gemensamma kurser, utbildning av aktivitets- och organisationsledare för den egna idrotten. Svenska
Flygsportförbundets organisation skapar en i sammanhanget naturlig gräns var utbildning kan ske - det är endast möjligt
med organisationsledare. Aktivitetsledarna måste utbildas av grenförbunden som innehar specialkunskapen om sin
verksamhet.
Distrikten tillhör i sin tur ett regionalt idrottsförbund som är deras finansiär av verksamheten. De regionala
idrottsförbunden är även representanter för SISU Idrottsutbildarna som finansierar regionala utbildningar.
.

Svenska Flygsportförbundet, Box 750, 521 22 Falköping • Telefon: 0515-371 55 • Fax: 0515-371 58 • Org.nr: 802014-7164

Sida 2 av 2

2

Antalet distrikt är för stort - måste minska på sikt

Distrikten är idag 17 stycken och spänner från 8 till 52 föreningar. Medeltalet är cirka 25 stycken föreningar per distrikt.
Aktivitetsnivån är mycket varierande - från de mest aktiva distrikten till de som inte har årsmöten. Distriktens
geografiska storlek måste ökas, eller antalet medlemmar fördubblas. Distrikten får inte förväxlas med grenförbundens
tävlingsdistrikt som ligger utanför denna inventering och följaktligen inte behandlas i detta förslag. Att genomföra en
omstrukturering av befintliga distrikt tar tid och behöver också förankras bland de berörda distrikten. Styrelsens syn är
klar, och har belägg av att tidigare utredningar kommit till samma resultat: att det är optimalt med cirka åtta distrikt.
Styrelsens förslag till handlingsplan kommer längre ned i propositionen.

3

Antalet distriktsfunktionärer är för många i de små distrikten

Antalet funktionärer som behövs för att driva ett litet distrikt med få föreningar är orimligt stort. Storleken på distrikten
måste jämnas ut, och på så sätt skapa förutsättningar för verksamheten. Vissa delar av Sverige kan av regionala och
avståndsskäl bli en utmaning att aktivera. Det fodras ett nytänkande och att modern teknologi börjar tillämpas. Gapet
mellan ungdomar och de äldre generationerna förstärks i den struktur som verksamheten bedrivs i för närvarande. Det
måste ske en förändring för att vi ska komma vidare och kunna utveckla verksamheten.

4

Verksamhetsmålen är tagna för givet av FSF styrelse

FSF styrelse har tagit distriktens mål för givna. Distrikten är till för att skapa ett mervärde av resurser till verksamheten,
framförallt genom att bedriva utbildning och regional samverkan - samtidigt som det i allt högre grad påpekas att
distrikten inte är delaktiga i verksamheten och behöver ledning. Styrelsen har under året arbetat med den totala
inriktningen för Flygsportförbundet och dess hela organisation.
Styrelsen föreslår förtydligade mål för distrikten i denna proposition.

5

Verksamheten lider av stigande medelålder

Det är dags att sluta lura oss själva! Under de senaste åren har kraven för bidrag förändrats radikalt. Bidragssystemet
fokuserar på verksamhet för unga, utbildning och elit. Distrikten och FSF har inte hängt med i utvecklingen. Detta är
hämmande för att rekrytera unga och aktiva medlemmar till verksamheten.
Styrelsen föreslår stämman att besluta:
-

Att distrikten ges följande uppgifter i prioritetsordning:
1. Utveckla ungdomsverksamheten i distriktet. Aktivera och samordna ungdomsverksamheten. Målet är
att dubbla antalet LOK-timmar på två år.
2. Utbilda föreningsfunktionärer i föreningskunskap och tillhörande hjälpmedel.
3. Aktivera tävlingsverksamheten i distriktet och i de grenar där det är möjligt.

-

Att styrelsens förslag på reducering av antalet distrikt genomförs enligt följande plan:
o 2014: Distriktsgränser fastställs i samråd med de aktiva distrikten vid FSF årsmötet 2014.
o 2015 – 2016: Distriktens nya organisation skapas och aktiveras av respektive årsmöte.
o Att förbundsstyrelsen avsätter utvecklingsmedel för ungdomsutveckling inom distrikten under
perioden 2013-2015 - förutsatt att Idrottslyftet fortsätter under dessa år.

Stockholm 2013-02-10
Flygsportförbundets styrelse

.

Svenska Flygsportförbundet, Box 750, 521 22 Falköping • Telefon: 0515-371 55 • Fax: 0515-371 58 • Org.nr: 802014-7164

