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Inledning
Här kommer matnyttig information från Svenska Flygsportförbundet (FSF). Under året har det skett
en del förändringar inom organisationerna, nya förtroendevalda har valts in i styrelserna och ett
distrikt har vaknat upp. Även omvärlden har förändrats och det ställs mer krav på oss som
organisation, detta för att vi ska kunna verka inom olika delar av det samhällsstödjande funktioner
som flygsporten har och bidrar med. Under de kommande sidorna presenteras olika delar som vi
tillsammans måste ta tag i.

Registrering
Registreringen ligger till grund för din rösträtt inom FSF och dess distrikt. Det är ett viktigt sätt för
oss inom svensk flygsport att se hur många vi är och hur många aktiva flygsportare det finns i landet.
Vidare så får vi också en uppdatering på adresser så att vi kan kontakta dig och din klubb vid behov.
De begrepp som existerar i dessa sammanhang är aktiva flygsportare och aktiva medlemmar. Vad är
skillnaden? Skillnaden är den att de som är aktiva flygsportare är med och utövar flygning eller annan
flygsport aktivitet. Aktiva medlemmar är de som betalar till klubben och deltar i klubbaktiviteter men
inte är aktiva inom flygsporten. Alla medlemmar är av största vikt för flygsporten.
Under de senaste åren har registreringen varit god men kan bli bättre. Låt oss tillsammans registrera så
många som möjligt under året.
Hur går man då tillväga? Antingen så använder man sig av IdrottOnline eller så hämtar man ut en
blankett på http://iof2.idrottonline.se/SvenskaFlygsportforbundet/Dokumentarkiv/Blanketter/
Beroende på hur man väljer att registrera påverkar kostanden för medlemskap hos FSF.
FSF är ett specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet(RF), vilket medför att vi använder
oss av IdrottOnline som ett verktyg för medlemshantering och klubbhantering. Det är därmed av vikt
att så många som möjligt väljer att registrera sig via IdrottOnline. Därför får de klubbar som
registrerar via IdrottOnline ett rabatterat pris och betalar 250 kronor på 2013 års medlemskap. För de
klubbar som väljer att registrera via blankett kostar medlemsavgiften inför nästa år 500 kronor. De
klubbar som överhuvudtaget inte alls registrerar sig betalar 500 kronor för sitt medlemskap men
tilldelas ej någon rösträtt.
Valet är upp till klubben hur man gör och vad det ska kosta nästa år!

Registrering via IdrottOnline
Gå till klubbens IdrottOnline sida och logga in
Välj medlemsregister

Bilden kommer att se ut som ovan

Se till att rätt funktionärer finns i rutan

Välj sedan föreningsrapporten

Det som skapas kommer att se ut på följande sätt:

Alla data kommer från systemet inget manuellt räknande mm enkelt och tidsbesparande. Hur gör jag
om jag inte har IdrottOnline se rubriken IdrottOnline

Via Blankett
Blanketter finns att hämta på denna plats
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaFlygsportforbundet/Dokumentarkiv/Blanketter/

Fakturering av klubbavgiften
Fakturering kommer att ske från den 1 oktober 2012 och skall betalas inom 30 dagar. Fakturor
kommer att skickas till klubbar inom följande grenförbund: Ballong, Fallskärm, Hängflyg, Konstflyg,
Motorflyg, Segelflyg och Skärmflyg. Modellflyg betalar centralt. Det är viktigt att betala då det är en
del i att erhålla rösträtt till årsmötet 2013.
För att få sin rösträtt ska två saker vara uppfyllda, klubben ska vara registrerad och avgiften betald.
Avgiften som kommer att debiteras är 250 kronor för de klubbar som registrerade sig via IdrottOnline
förra året, samt 500 kronor för de klubbar som skickade in blankett. För de klubbar som ej
registrerade sig förra året blir avgiften 500 kronor.

IdrottOnline
Har klubben en hemsida för IdrottOnline som inte används just nu.
Tips Hur hittar jag sidan
Inloggning ska alltid ske direkt på föreningens egen IdrottOnlinesida. Om ni inte har adressen dit
hittar ni den under Sök förening på förstasidan av www.idrottonline.se.
Skaffa IdrottOnline

Skaffa IdrottOnline

Det är lätt och går fort att aktivera er förenings egna IdrottOnline!
Såhär gör ni för att aktivera IdrottOnline och får då ta del av alla de tjänster som erbjuds via systemet.
1. Ladda ner manualerna "Medlemsregistret" och "Administrera behörighet" som finns under
"Manualer"
2. Utse en kontaktperson i er förening som blir huvudadministratör för er sida. (Tips Informera hela föreningen om vem som är huvudadministratör, då det är denne som t.ex.
aktiverar inloggningar för medlemmarna i föreningen)

3. Skicka ett e-postmeddelande till klubb@idrottonline.se där ni uppger ert
föreningsnummer, vilken förening och eventuell sektion ni vill aktivera samt följande
information om er huvudaministratör:
Förnamn
Efternamn
Hemadress
Postadress
Telefon,
Personnummer ÅÅMMDD-XXXX
E-post

4. Ett mail skickas till huvudadministratören med instruktioner om hur denne skall gå tillväga
för att aktivera sidan.
5. Följ instruktionerna i mailet.
När huvudadministrationen möts av informationen "Webbplatsen skapades utan fel" kan ni nå
er IdrottOnline via länken som visas.
(Tips - Skriv ner länken eller spara den som en favorit på din dator så du lätt hittar den
framöver)
6. Huvudadministratören kan därefter logga in på föreningens egna IdrottOnline (via hänglåset
uppe i högra hörnet av sidan) och ta del av alla tjänster som erbjuds samt tilldela inloggninga
till resten av föreningen.
Under "Manualer" (http://www1.idrottonline.se/Manualer/) hittar ni alla manualer för de olika delarna
av IdrottOnline vilka kan vara bra att läsa igenom innan ni börja. Information om utbildningar inom
IdrottOnline hittar ni under "Utbildning".

Idrottslyftet
Det finns medel kvar för att bedriva verksamhet under hösten så kom gärna in med ansökningar. Det
finns även ett antal standardutbildningar som man kan söka till, dessa är redan klara och beslut kan tas
snabbare.
Du ansöker om Idrottslyftet genom att gå in på klubbens IdrottOnline hemsida under fliken
“idrottslyftet”. Mer information och fakta finns att hämta på FSF:s hemsida, klicka vidare på
“idrottslyftet”.

Standardaktiviteter
Skolflygutrustning inomhus
Genom att erbjuda ungdomar möjlighet att lära sig flyga inomhus med modellflygplan i enlighet med
Sveriges Modellflygförbunds (SMFF) “Skolflyg program” kan klubben erhålla stöd för verksamheten.

Inbjudan
●
●

Inbjudan skickas till skolan och en samordnare för skolan utses
Annonsering av skolflyget görs i lämpligt media

Eleverna
Rekommenderas att bli medlemmar, dock ej nödvändigt.
Kursomfattning
Kursen omfattar minst 8 lektionstillfällen med uppdelning på teori, 3 tillfällen i lärgrupp anmäld till
SISU samt 5 stycken flyglektioner i grupp. En grupp ska bestå av minst 5 personer.
Ekonomi
Klubben erhåller 200kr för varje förväntad deltagare i förskott dock max totalt 20 000kr. Vid lägre
antal deltagare eller att kursen inte fullföljs enligt plan blir klubben återbetalnings skyldig för det som
inte utnyttjas eller hela beloppet.
Klubben erhåller ett materialbidrag på bidrag på 5 000 kr inköp av utbildningsutrustning.
T ex 5 deltagare 8 ggr ger följande ansökningsbelopp 5*200*8+5 000 = 13 000kr
Redovisning
Klubben redovisar alla deltagare upp till 25 år i LOK-stödsmodulen. LOK stöd erhålles för de som är
under 20 år. Klubben redovisar antalet deltagare för att avstämning ska kunna ske. Klubben beskriver
i korta ordalag vad som uppnåddes med prova på dagen.

Skolflygutrustning Utomhus
Genom att erbjuda ungdomar möjlighet att lära sig flyga utomhus med modellflygplan i enlighet med
Sveriges Modellflygförbunds (SMFF) “Skolflyg program” kan klubben erhålla stöd för verksamheten.
Inbjudan
●
●

Inbjudan skickas till skolan och en samordnare för skolan utses
Annonsering av skolflyget görs i lämpligt media

Eleverna
Rekommenderas att bli medlemmar, dock ej nödvändigt.
Kursomfattning
Kursen omfattar minst 8 lektionstillfällen med uppdelning på teori 3, tillfällen i lärgrupp anmäld till
SISU samt 5 stycken flyglektioner i grupp. En grupp ska bestå av minst 5 personer.
Ekonomi
Klubben erhåller 100kr för varje förväntad deltagare i förskott dock max totalt 20 000kr. Vid lägre
antal deltagare eller att kursen inte fullföljs enligt plan blir klubben återbetalnings skyldig för det som
inte utnyttjas eller hela beloppet.

Klubben erhåller ett materialbidrag på bidrag på 5 000 kr inköp av utbildningsutrustning.
T ex 5 deltagare 8 ggr ger följande ansökningsbelopp 5*100*8+5 000 = 9 000kr
Redovisning
Klubben redovisar alla deltagare upp till 25 år i LOK-stödsmodulen. LOK stöd erhålles för de som är
under 20 år. Klubben redovisar antalet deltagare för att avstämning ska kunna ske. Klubben beskriver
i korta ordalag vad som uppnåddes med prova på dagen.
Prova på dag för Segelflyg
Dagen genomföres med ungdomar alternativt med att bjuda in en skola för att i samband med en
friluftsdag prova på att segelflyga.
Inbjudan
●
●

Inbjudan skickas till skolan och en samordnare för skolan utses
Annonsering av prova på dagen görs i lämpligt media

Ekonomi
Klubben erhåller 350kr för varje förväntad deltagare i förskott dock max totalt 20 000kr. Vid lägre
antal deltagare blir klubben återbetalnings skyldig för det som inte utnyttjas.
Klubben erhåller ett administrativt bidrag på 1 000 kr till förberedelser.
T ex 10 deltagare ger följande ansökningsbelopp 350*10 + 1 000 = 4 500
Redovisning
Klubben redovisar alla deltagare upp till 25 år i LOK-stödsmodulen. LOK stöd erhålles för de som är
under 20 år. Klubben redovisar antalet deltagare för att avstämning ska kunna ske. Klubben beskriver
i korta ordalag vad som uppnåddes med prova på dagen.

Ledarutbildning IdrottOnline Klubb Administration / WEB
Dagen genomföres med ledare minst 2 per klubb max 4. FSF ser gärna att man satsar på ungdomar
och kvinnor.
Inbjudan
FSF tillsammans med SISU genomför utbildningen. Inbjudan skickas till regionala träffar på en dag.
Dagar och platser kommer att anslås på FSF:s hemsida. Det kommer att vara minst 2 tillfällen under
våren och minst två under hösten.
Distriktsförbund som vill vara samordnande välkomnas att vara detta.
Ekonomi
Klubben erhåller 1500kr för att täcka utbildningskostnader så som lokal, mat, resor och eventuell
övernattning. Deltar inte klubben blir klubben återbetalnings skyldig.
Redovisning

Deltagarlistan från kursen är redovisning.

Organisationsnummer
Samtliga föreningar måste för att vara med i RF ha ett Organisationsnummer annars kommer de att
avregistreras och kan då inte vara med i Flygsport heller.
Vad är ett Organisationsnummer
Organisationsnummer är ett personnummer för föreningen som visar att verksamheten är ideell.
Vidare visar det att föreningen är demokratisk uppbyggd med stadgar, medlemsmöten m.m.
Organisationsnummer efterfrågas också allt mer när man vill handla i föreningens namn.
Hur gör man för att skaffa Organisationsnummer
I samband med Riksidrottsmötet 2009 beslutades att samtliga idrottsföreningar från och med den 1
januari 2011 ska ha ett organisationsnummer registrerat.
Ansökan om organisationsnummer sker direkt till Skatteverket, och då via Skatteverkets särskilda
blankett.(
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8400.4.39f16f1
03821c58f680007104.html ) På Skatteverkets sida finns även information om vilka handlingar som
föreningen skall bifoga sin ansökan.
Detta vill Skatteverket ha:

Inläggning i IdrottOnline
1. För att registrera ert organisationsnummer i IdrottOnline gör ni på följande sätt.
2. Logga in på föreningens IdrottOnline sida genom att klicka på hänglåset längst upp till höger.
3. Klicka sedan på fliken Föreningsinformation
4. Klicka på knappen Ändra uppgifter
5. Klicka på fliken ”Organisationsnummer”.
6. Fyll i organisationsnumret i fältet och avsluta med att klicka på Spara.

Utbildningsmodulen
Modulen kommer att aktiveras under hösten. Viktigt är att man utser en administratör för
utbildningsmodulen i IdrottOnline. Vidare så kommer det att finnas instruktioner m.m från förbundet
som kommer att spridas via nyhetsbreven och skickas ut elektroniskt. Utbildningsmodulen kan
användas av klubbar, grenförbund och distrikt för utbildningar.

Allmän information
Distrikten
Styrelsen har gjort ett första utkast till en distriktsutredning, som kommer att presenteras under
höstens distriktsmöte.
Utveckling av verksamheten
Styrelsen tillsammans med grenförbunden har påbörjat ett arbete om FSF:s roll kontra grenförbunden.
Arbete har initierats av Fallskärmsförbundet för att bringa klarhet i vad som är de olika nivåernas
fokus. Resultatet kommer att presenteras på en ordförandekonferens under slutet av 2012.
Anpassningar inom de olika områdena kommer att ske suggestivt.
Framgångar
Under tävlingssäsongen har modellflygarna varit mycket framgångsrika i sina internationella
tävlingar. Läs mer på SMFF:s hemsida.
Nyhetsbrev
Elektroniskt nyhetsbrev från FSF fås genom anmälan på hemsidan och börjar skickas ut den 1
oktober.

