Proposition: Verksamhetsinriktning perioden 2013 – 2018
Styrelsen för Svenska Flygsportförbundet har, tillsammans med grenförbunden, genomfört en process-genomgång som
tidigare beskrivits i kortformat i verksamhetsberättelsen. Slutsatserna från utredningen är:
•
•
•
•

FSF ska koncentrera sina insatser mot den idrottsliga verksamheten
FSF ska effektivisera administrationen
FSF ska vara kontaktytan mot RF, FAI och EAS
FSF ska distribuera kunskap om Idrottsadministration

Styrelsen identifierade följande områden som de primära för Svenska Flygsportförbundets verksamhet:

1

FSF ska koncentrera sina insatser mot den idrottsliga verksamheten

Ett av FSFs stora kunskapsområden är den idrottsliga verksamheten inom de olika grenarna. Genom samverkan mellan
grenarna och olika institutioner som stödjer elit- och breddverksamheten kan detta utvecklas till den drivande faktorn
för att få svensk flygsport att växa. Det finns delar inom verksamheten som är närbesläktade och tangerar till
myndighetsområdet. En väsentlig punkt är luftrummet, vilket är en del av arenafrågan. Genom att koncentrera resurser
inom det idrottsliga skapas expansionsmöjligheter för verksamheten inom de olika grenarna. Vid styrelsens analys
beaktades även situationen i omvärlden och då främst den situation som råder i Norden med krympande resurser för att
utveckla flygsporten som idrott. En viktig del i satsningen på idrotten är att bereda våra duktiga aktivas möjligheter att
träffa andra elitaktiva, både under träning och i sociala sammanhang. Detta genomförs genom att elit-läger hålls på
Bosön och att de absolut bästa aktiva som tagit medaljer under året bjuds på Idrottsgala.

2

FSF ska effektiviseras administrationen

Föreningarna i landet är idag i olika grad betyngda med administrativa uppgifter. Detta bidrar till att det är svårt för
föreningarna att rekrytera förtroendevalda styrelsemedlemmar. ”Svenska idrott - världens bästa” har ett administrativt
system, IdrottOnline, med kopplingar till de flesta administrativa rutiner. Styrelsen har lagt ett fokusområde på att ta
tillvara på möjligheterna med detta verktyg och framförallt hur det ska tillämpas i framtiden. Hela kedjan ska kunna dra
nytta av systemets möjligheter till att effektivisera administrationen.

3

FSF är kontaktytan mot RF, FAI och EAS

Styrelsen har under året identifierat den internationella verksamheten som en av FSFs styrkor. FSF kan bidra med
kunskap, som i många fall är betydande. Inom det nationella planet arbetar styrelsen ständigt med att skapa goda
relationer med RF och andra myndigheter som vi är i beroendeställning till. Legitimiteten för vår verksamhet kommer
genom att vi hela tiden finns på plats.

4

FSF ska distribuera kunskap om Idrottsadministration

Utbildning inom flygområdet är en naturlig del av FSF och dess grenförbunds verksamhet. Denna utbildning har
välgenomtänkta utbildningsplaner som är beprövade under många år. Utbildningen i idrottsadministration har släpat
efter och varit obefintlig under många år. Här har vi förlitat oss på SISU som har gjort ett bra jobba utan att kunna vår
sport och dess särarter. Styrelsen har identifierat detta som ett område där vi måste tänka om.

5

Slutsatser från processarbetet

Förändringar kommer inte av sig själv. De är oftast smärtsamma historier som tar tid att genomföra. En del av
problematiken är att organisationen håller kvar för länge i en förlegad process. Det är enklare att titta bakåt än att våga
ta steget framåt och skapa förändring.
Styrelsen har i sitt arbetssätt tagit processarbetet ur ett helhetsperspektiv. Vi har inte glömt eller ignorerat distrikten.
Dessa har utretts i en parallell process. Detta redovisas i ett annat förslag vid årsmötet.
Styrelsens bedömning är att processen måste ses över en längre period och att fokus måste ligga på de starka bitarna
inom FSF. Samarbetet över grenförbundsgränserna är en viktig del och har ägnats mycket tid och tankemöda. Delar i
den processen är myndighetsrelationer och kunskap om de olika myndigheternas verksamhet. Styrelsens uppfattning är
att idag finns kunskapen och spetskompetensen i dessa frågor i grenförbunden. Överförandet av kunskapen är inte gjort
i en handvändning. Styrelsen bedömer att frågan om en gemensam myndighetsstrategi kommer att ta en längre tid och
har därför en lägre prioritet under perioden. Däremot uppmuntrar styrelsen grenförbunden att samarbeta i dessa frågor.
En viktig del är att vi alla måste visa respekt för varandras situation och var vi befinner oss i utvecklingen inom de olika
delarna av verksamheten. Svenska Flygsportförbundets organisationsmodell är en del av utmaningen vid förändringar.
Förändringar inom grenförbunden med mera måste hinnas med. Det finns inga snabba lösningar, varför det åligger
styrelsen i Flygsportförbundet att vara modiga och se framåt i alla avsikter.
.
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Styrelsens slutsatser är att följande tidplan är den rimliga för att helheten ska komma med och att vi ska ha möjlighet
genomföra dessa stora förändringar på ett för alla parter acceptabelt sätt.
Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att FSF under perioden 2013-2018 ska:
- koncentrera insatserna till den idrottsliga verksamheten
- vara kontaktyta mot RF, FAI och EAS
- effektivisera administrationen
- stimulerar samverkan över organisationsgränserna

Stockholm 2012-02-10
Flygsportförbundets styrelse
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