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Stadgar för
Svenska
Flygsportförbundet
Antagna i denna reviderade upplaga med nya paragrafer
och lydelser av förbundsstämman den 16–18 mars 2021
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KAPITEL 1 ALLMÄNT
§1 UPPGIFTER
SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDET (Flygsportförbundet, FSF) skall:
• främja svensk flygsport och därtill knutna aktiviteter och arbeta för att verksamheten
bedrivs i organiserade former och under goda betingelser.
• verka för rekrytering, grund-och vidareutbildning av flygare inom flygsporten.
• främja, leda och administrera den svenska flygsporten i enlighet med idrottsrörelsens
principer.
• som medlem i RF (Riksidrottsförbundet) följa RFs stadgar, bestämmelser och fattade beslut.
• verka för god flygsäkerhet.
• tillvarataga flygsportens intresse i samhället
• verka för flygsportens deltagande i samhällsnyttiga uppgifter.
• agera som kontaktorganisation gentemot vissa nationella och internationella
organisationer såsom Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Internationella
Flygsportförbundet (FAI) m.fl.
• Svenska Flygsportförbundet med specialidrottsdistriktsförbund, grenförbund och
föreningar ska aktivt verka för en dopingfri idrott.
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§2 SAMMANSÄTTNING
Flygsportförbundet består av de föreningar som upptagits i förbundet i enlighet med dessa
stadgar § 3jämväl RF: s stadgar och som utövar och främjar flygsport i enlighet med
uppgifterna i §1. Flygsportförbundet är organiserat i grenförbund och specialdistriktsförbund
(SDF). Förening som bedriver verksamhet inom visst grenförbunds verksamhetsområde skall
tillhöra detta grenförbund. En förening kan tillhöra flera grenförbund. FSF:s grenförbund är
införda i styrelsens beslutsliggare.

§3 MEDLEMSKAP
Med medlem avses i dessa stadgar ansluten förening eller klubb.
Ansökan om medlemskap sker enligt styrelsens anvisningar1 och beviljas av FSF:s styrelse.
Efter beviljad ansökan tillhör föreningen de grenförbund och SDF som föreningen anses
tillhöra enligt § 2 (se även § 6 och § 28).
Förening som har enbart fysiska personer som medlemmar kan antas som medlem i
förbundet. Förening som antas som medlem ska förbinda sig att i sin idrottsliga verksamhet
följa RFs och förbundets stadgar, tävlingsregler och beslut fattat av överordnat idrottsorgan.
Föreningens namn får inte vara olämpligt, eller kunna förväxlas med en till RF redan ansluten
förening.
Medlemsförening kan efter beslut av FSF:s styrelse uteslutas ur förbundet. Skäl för
uteslutning ska skriftligen, tillsammans med anvisningar om hur överklagan kan ske,
meddelas föreningen.
Förening som inte aktivt verkar för en dopingfri idrott får anses motarbeta förbundets
intressen och kan komma att uteslutas ur förbundet.
Besvär mot beslut ska ställas till FSF:s styrelse inom 14 dagar från det beslutet meddelats.
2
Begäran om uteslutning kan ske av ledamot i FSF:s styrelse, FSF:s kansli (s.k. utstraffning
pga. ej betalda avgifter), grenförbunds styrelse, FSF:s revisorer, SDF samt DF och RF (RS).
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Föreningar som är anslutna till FSF kan komma att registreras med sina medlemmars
persondata i det centrala medlemsregistret.
Föreningar anslutna till FSF är skyldiga att tillhandahålla medlemsdata på begäran, i
editerbart digitalt format.
1 Medlemsansökan till FSF sker via hemsidan. Tillhörande formalia ska vara uppfyllda
(stadgar, årsmötesbeslut om medlemskap, styrelse, medlemsförteckning, avgift)
Ansökan ställs för kännedom till berörda grenförbund.
2

Utstraffning pga. ej betalda registreringsavgifter under två år medför en automatisk
avregistrering ur medlemsregistret med anmälan till RF att föreningen begärt utträde. Betald
registreringsavgift registreras på det år för vilket betalning uteblivit.

§4 ÅLIGGANDEN
Det åligger Flygsportförbundet och grenförbunden att
• följa de särskilda föreskrifter som utfärdas av myndighet för den anslagsbundna
verksamheten
• samverka med berörda myndigheter och organisationer samt att i den mån resurser ställs
till förfogande från myndighet övertaga de arbetsuppgifter som gagnar flygsporten.

§5 BESLUTANDE ORGAN
Flygsportförbundets högsta beslutande organ är förbundsstämma och extra förbundsstämma.
När förbundsstämman ej är samlad är förbundsstyrelsen beslutande organ. Varje
verksamhetsgren leds av ett grenförbunds styrelse.

§6 DISTRIKTSORGAN SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND
Distriktsorgan följer av FSF upprättade “Normalstadgar för SDF” samt RF:s stadgar gällande
distriktsorganen. SDF består av de inom dess område verksamma föreningarna som har sin
hemvist där. Medlemskap i förbundet är obligatoriskt.
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§7 INTERNATIONELL ANSLUTNING
Flygsportförbundet är direktanslutet till den internationella flygsportens organisation FAI
(Federation Aeronatique Internationale) och representerar därmed Sverige internationellt
samt är företrädare för de olympiskt godkända flygsporterna inom IOC.

§8 VERKSAMHET
Flygsportförbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt beslut fattade av
förbundsstämman.

§9 VERKSAMHETSÅR M.M.
Flygsportförbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens och
grenförbundsstyrelsernas arbetsår omfattar tiden från ordinarie stämma t.o.m. motsvarande
stämma påföljande år.

§ 10 ÄNDRING AV STADGARNA
Förslag till stadgeändring får väckas av medlemsförening, grenförbund, SDF och styrelsen.
Förslag väckt av förening, grenförbund eller SDF skall behandlas av styrelsen innan det
hänskjuts till förbundsstämman för beslut. För ändring av Flygsportförbundets stadgar
fordras beslut härom med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster vid en ordinarie
förbundsstämma. Beslutad stadgeändring skall granskas av Riksidrottsstyrelsen.

§ 11 UPPLÖSNING AV FLYGSPORTFÖRBUNDET
För upplösning av Flygsportförbundet fordras beslut härom vid minst två på varandra
följande ordinarie förbundsstämmor. Vid båda dessa förbundsstämmor skall beslut för att bli
giltigt biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Beslut om disposition av förbundets
tillgångar skall fattas vid den sista förbundsstämman. Detta beslut fattas med enkel majoritet.
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§ 12 BESLUT, OMRÖSTNING
I fråga om beslutsfattande gäller:
Med undantag för de i §§ 10 och 11 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med
enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigat ombud så
begär.
Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden om denne är röstberättigad.
Är ordföranden ej röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten
avgöra.

§ 13 ÖVERKLAGAN
För överklagan hänvisas till bestämmelserna i RF stadgar.

KAPITEL 2 FÖRBUNDSSTÄMMA
§ 14 TIDPUNKT FÖR FÖRBUNDSSTÄMMA OCH KALLELSE
Förbundsstämman äger årligen rum senast den 30 april på tid och plats som bestäms av
styrelsen. Kallelse till förbundsstämma utfärdas i Flygsportförbundets officiella organ samt
skriftligen av styrelsen och utsänds till föreningar, grenförbund och SDF senast åtta veckor
före stämman. Dagordning och övriga handlingar skall senast två veckor före årsstämman
finnas tillgängliga på FSF:s webbsida.

§15 SAMMANSÄTTNING, RÖSTRÄTT
Förbundsstämman består av ombud för medlemsföreningar. Endast förening som senast den
31 december året före förbundsstämman har betalt föreskriven avgift och i övrigt året före
förbundsstämman fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser gentemot Flygsportförbundet och
grenförbund har rösträtt vid förbundsstämman.
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Förening har lika många röster på förbundsstämman som det antal grenförbund som
föreningen tillhör per den 31 december året före stämman enligt §2.
Förening företräds vid förbundsstämman av ombud. Ombuds rösträtt skall styrkas med
skriftlig fullmakt. Förening med fler än en röst har rätt att företrädas av lika många ombud
som röster.
Förening företräds vid förbundsstämman av ombud. Ombuds rösträtt skall styrkas med
skriftlig fullmakt. Förening med två eller flera röster har rätt att företrädas av lika många
ombud som antalet röster. Om förbundsstämman hålls digitalt ska varje röst företrädas av ett
ombud.
Ett ombud har rätt att företräda högst tre föreningar och totalt högst åtta röster. Om
förbundsstämman hålls digitalt har ett ombud rätt att företräda endast en medlemsförening.

§ 16 Vid förbundsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade röstlängden
samt godkännande av fullmakter.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst.
4. Val av två justeringspersoner att jämte stämmans ordförande justera stämmans
protokoll

samt två rösträknare.

5. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Propositioner och motioner.
7. Fastställande av årsavgifter.
8. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt godkännande av verksamhetsplan.
9. Val av:
a.

Förbundsordförande tillika ordförande i styrelsen

b.

Vice ordförande och förbundskassör

c.

Styrelseledamöter

d.

Revisionsfirma

e.

En lekmannarevisor jämte personlig suppleant

f.

Ordförande i Disciplinnämnden för en tid av två år (jämna år)

g.

Två ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år (jämna år)

h.

Tre ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år (udda år)
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i.

Ordförande i Valberedningen för en tid av ett år

j.

Tre övriga ledamöter i Valberedningen för en tid av ett år

§17 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID FÖRBUNDSSTÄMMAN
Rätt att inge förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman tillkommer styrelsen
(propositioner) samt grenförbund och röstberättigad förening (motioner).
Motion skall vara ingiven till styrelsen senast sex veckor före förbundsstämman. Ärendet
föreläggs mötet tillsammans med styrelsens yttrande.

§18 VALBARHET OCH RÄTT ATT INGE NAMNFÖRSLAG TILL FUNKTIONÄR ENL. § 16
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till förbundet ansluten
förening.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i RF:s stadgar. Arbetstagare hos FSF, grenförbund och
FSF:s specialdistriktsförbund, får inte väljas till ledamot av grenförbundsstyrelse.
Ledamot eller suppleant av förbundsstyrelsen är inte valbar till ledamot i valberedningen
eller till lekmannarevisor.
Vad avser val enligt § 16 pkt 9a-9c skall båda könen vara representerade.
Grenförbund och röstberättigad förening har rätt att vid förbundsstämman föreslå kandidat
beträffande vart och ett av valen enligt § 16:9 a-f.
Förslag att behandlas av valberedningen bör ha inkommit till denna senast fem veckor före
förbundsstämman.

§ 19 RÄKENSKAPER OCH REVISION
a) Revision
Förbundets räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av utsedd auktoriserad revisor
eller utsett revisionsbolag. Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av förbundets
räkenskaper, förbundsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Räkenskaperna med tillhörande handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor
före förbundsstämman. Efter verkställd revision skall revisorernas berättelse vara styrelsen
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tillhanda senast två veckor före förbundsstämman.
b) Förbundets lekmannarevisor
Förbundets lekmannarevisor ska årligen granska om förbundets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om förbundets interna kontroll är
tillräcklig. Det åligger förbundets lekmannarevisor att följa upp att disciplinnämndens och av
RIN fattade beslut efterlevs och exekveras.
Lekmannarevisorn ska efter verkställd granskning, senast tre veckor före förbundsstämman
varje år, till styrelsen överlämna en granskningsrapport.

§ 20 EXTRA FÖRBUNDSMÖTE
Styrelsen sammankallar extra förbundsstämma när den så finner erforderligt eller om det
begärs av revisorerna eller minst 1/10 av antalet röstberättigade föreningar.
Kallelse till extra förbundsstämma skall ske skriftligen senast två veckor före mötet. Endast de
frågor som angivits i kallelsen får tas upp till behandling.

KAPITEL 3 STYRELSEN
§ 21 SAMMANSÄTTNING, MANDATTID OCH BESLUTSMÄSSIGHET
Styrelsen är Flygsportförbundets beslutande organ då förbundsstämman icke är samlad.

SAMMANSÄTTNING:
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, förbundskassör och fyra ledamöter. Vice
ordförande, förbundskassör och fyra ledamöter ska vara lika fördelade mellan könen.
Den i Flygsportförbundet anställda personalen äger rätt att bland sig utse en adjungerad
ledamot i huvudstyrelsen jämte suppleant.
Grenförbundens ordförande utses till adjungerade ledamöter i styrelsen och får närvara på
styrelsens sammanträden. Grenförbundens ordförande har rätt att utse ersättare till posten
som adjungerad ledamot. Adjungerad ledamot har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt.
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MANDATTID:
Mandattiden för ledamöter är två år. Ordföranden och två ledamöter väljs udda år. Vice
ordföranden, förbundskassören och två ledamöter väljs jämna år.

BESLUTSMÄSSIGHET:
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst fyra är närvarande.

§ 22 STYRELSENS ÅLIGGANDEN OCH BEFOGENHETER
I enlighet med dessa stadgar ansvarar styrelsen bl.a. för att
a. leda och samordna Flygsportförbundets verksamhet mellan förbundsstämmorna
b. leda kansliets verksamhet
c. förvalta Flygsportförbundets gemensamma tillgångar samt styra verksamheten enligt
av årsstämman fastställd plan och inom budgeterade kostnader
d. stadfästa instruktioner och reglementen för kansli och grenförbund samt föra
beslutsliggare över styrelsens beslut
e. samordna och fördela ekonomiska resurser inklusive FSF:s besvärsinstans i enlighet
med § 12
f. utse ledamöter i kommittéer
g. utse ledamöter att företräda flygsporten i andra organisationer
h. i övrigt fullgöra de åligganden som anges i RF:s stadgar och i reglemente för styrelsen
i.

upprätta en plan för antidopingarbetet och aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet
inom förbundet, grenförbunden och anslutna föreningar

j.

minst en gång per år arrangera en ordförandekonferens för att diskutera förbundets
verksamhet, inriktning och strategi. Till konferensen ska förbundets styrelse och
samtliga ordförande för grenförbunden kallas.
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KAPITEL 4 FÖRETRÄDARE
§ 23 FÖRETRÄDARE FÖR FÖRBUNDET
Styrelsen äger delegera sin beslutanderätt till AU, grenförbundsstyrelse eller annan som man
finner lämplig.

§ 24 FIRMATECKNARE
Styrelsen utser firmatecknare.

KAPITEL 5 VALBEREDNING
§ 25 SAMMANSÄTTNING
Valberedningen, som ska vara jämnt fördelad mellan könen, består av ordförande och tre
övriga ledamöter valda vid förbundsstämman. Valberedningens sammanträder när
ordföranden eller minst två övriga ledamöter så bestämmer.
Valberedningen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och minst två är närvarande.

§ 26 UPPGIFTER
Valberedningen upprättar förslag till kandidater beträffande vart och ett av valen enligt §16
punkt 9a-9h. Valberedningens förslag skall senast två veckor före förbundsstämman tillställas
de organisationer som kallats till förbundsstämman.

KAPITEL 6 UTMÄRKELSER
§ 27 UTMÄRKELSER
Ärenden om förslag till utmärkelse handläggs av styrelsen enligt särskilt reglemente.
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KAPITEL 7 GRENFÖRBUND
§ 28 GRENFÖRBUNDS ORGANISATION
Flygsportförbundets medlemmar organiseras i ett eller flera grenförbund allt efter
verksamhetens art.
Grenförbund kan bildas eller anslutas till Flygsportförbundet efter beslut av styrelsen.
Förening, som är ansluten till Flygsportförbundet, skall ange till vilken eller vilka grenförbund
respektive sektioner medlemmarna skall hänföras. Medlem kan tillhöra flera
verksamhetsgrenar.
Grenförbund skall antaga stadgar av vilka framgår att de följer Flygsportförbundets jämväl
RF:s inriktning och målsättning samt att i följande §§29 och 30 angivna minimikrav uppfylles.
Grenförbunds stadgar ska godkännas av FSF:s styrelse. Stadgarna ska före ändringar lämnas
till styrelsen för kontroll av att inget strider mot FSF:s eller RF:s stadgar.

§ 29 GRENFÖRBUNDS NORMALSTADGAR
1. Av stadgarna skall framgå vilken flygsport som skall främjas och att verksamheten bedrivs
under Flygsportförbundets överinseende.
2. Medlemskap äger förening som anslutits till Flygsportförbundet.
3. Den regionala organisationen sammanfaller med Flygsportförbundets distriktsförbund
(SDF).
4. Stadgarna skall innehålla uppgift om när årsstämma skall hållas, vilken dagordning som då
skall gälla, hur röstning skall ske och hur ändring av stadgarna kan bifallas.
5. Stadgarna skall för att bli gällande stadfästas av styrelsen för Flygsportförbundet.
6. Grenförbund kan besluta om särskilda avgifter från medlemmarna utöver de som fastställts
vid Flygsportförbundets årsstämma. Den ekonomiska aktivitet som specifikt bedrivs
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inom verksamhetsgrenen skall beslutas, redovisas och revideras inför grenförbundets
årsstämma på liknande sätt som inom Flygsportförbundet.
7. För den grenspecifika verksamheten och från styrelsens arbete skall rapport och protokoll
fortlöpande lämnas till styrelsen för Flygsportförbundet.
8. För upplösning av grenförbundet skall sådana regler gälla att beslut därom fattas endast om
2/3 av antalet är för en upplösning och att detta beslut stadfästes av styrelsen för
Flygsportförbundet.

§ 30 GRENFÖRBUNDS ÅLIGGANDE OCH BEFOGENHETER
I och med att styrelsen för Flygsportförbundet godkänt bildandet eller anslutningen av ett
grenförbund övergår huvudansvaret för ledningen av motsvarande verksamhetsgren till detta
grenförbund. Härav följer att grenförbunds styrelse kan fatta självständiga beslut om
verksamheten inom ramen för de befogenheter som stadgar och stämmobeslut medger.
Frågor om medlemskap och uteslutning av medlemsförening ligger inte inom grenförbundets
befogenheter utan regleras av dessa stadgars §§ 2 och 3.
Grenförbund kan i egna stadgar fastslå andra kategorier av medlemsföreningar. Dessa anses
ej vara medlemmar i FSF och RF.
Grenförbund kan efter delegering från Flygsportförbundets styrelse övertaga den
myndighetsutövning som i förekommande fall anförtrotts Flygsportförbundet och som är
specifik för viss verksamhetsgren.
Grenförbund som ingår omfattande och/eller långfristiga avtal med tredje part skall efter
avslut informera styrelsen.
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KAPITEL 8 DISCIPLINNÄMNDEN
§ 31 SAMMANSÄTTNING OCH UPPGIFT
Disciplinnämnden består av ordförande samt fem övriga ledamöter. Ordföranden och två av
ledamöterna väljs jämna år. Tre ledamöter väljs udda år. Disciplinnämnden prövar
bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.

§ 32 ÖVERKLAGANDE
Disciplinnämndens beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN).

§ 33 BÖTESSUMMA
Disciplinnämnden har rätt att ålägga enskild person, böter om högst 50 000 kr.
Disciplinnämnden har rätt att ålägga förening och förenings IdrottsAB böter om
högst 100 000 kr.

§ 34 VALBARHET
Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar till Disciplinnämnden. Arbetstagare hos
förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot eller suppleant i Disciplinnämnden.

KAPITEL 9 GILTIGHET
§ 35 STADGARNAS GILTIGHET
Dessa stadgar har antagits vid Flygsportförbundets förbundsstämma i Uppsala den 21 april
1990.
Revideringar har skett vid:
FSF:s förbundsmöte den 11 april 1992.
FSF:s förbundsmöte den 16 april 1994.
FSF:s förbundsmöte den 26 mars 1995.
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FSF:s förbundsmöte den 22 mars 1998.
FSF:s förbundsmöte den 26 mars 1999.
FSF:s förbundsmöte den 26 mars 2000.
FSF:s förbundsmöte den 24 mars 2001.
FSF:s förbundsmöte den 30 mars 2003.
FSF:s förbundsmöte den 27 mars 2004.
FSF:s förbundsmöte den 5 april 2008.
FSF:s förbundsmöte den 21 mars 2009.
FSF:s förbundsmöte den 20 mars 2010.
FSF:s förbundsmöte den 26 mars 2011.
FSF:s förbundsmöte den 24 mars 2012.
FSF:s förbundsmöte den 29 mars 2014.
FSF:s förbundsmöte den 21 mars 2015.
FSF:s förbundsmöte den 25 mars 2017.
FSF:s förbundsmöte den 23 mars 2019.
FSF:s förbundsmöte den 14-20 april 2020.
FSF:s förbundsmöte den 16-18 mars 2021.

Tvist om tolkningen av dessa stadgar, skall hänskjutas till förbundsstämman. Om ärendet är
brådskande kan det avgöras med enkel majoritet i Flygsportförbundets styrelse, och skall
därefter behandlas på nästkommande förbundsstämma.

