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Styrelseprotokoll nr 2–2023 
Fört vid styrelsemötet via Teams den 2 mars 2023. 
Protokoll 2/2023 § 12–22 med fem bilagor. 
 
Närvarande: Anders Åkvist, ordförande 

Ann-Sophie Tersmeden, vice ordförande 
Henry Lindholm, förbundskassör 
Peter Karlsson, ledamot 
Tina Acketoft, ledamot 
Gunlög Edgren, ledamot 
 
Kjell Folkesson, generalsekreterare (GS) 
 

Frånvarande 
 
Nästa möte: 

Lars Ekstedt 
 
Lördagen den 25 mars 2023 direkt efter förbundsstämman.  

12. Mötets öppnande 

Ordförande Anders Åkvist hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

13. Val av mötessekreterare och justerare 

beslutades att välja Kjell (GS) till mötessekreterare. Till justerare utsågs Anders samt Ann-
Sophie.  

14. Godkännande av agenda 

Mötet godkände den föreslagna agendan. 

15. Inför förbundsstämman 

Segelflyget har inkommit med två motioner enligt bilaga 1 och 2. Styrelsen beslöt att 
uppdatera propositionen om ändrade stadgar enligt vad motionären framför i motion 1. 
Motion 2 om en organisationsutredning beslöts att styrelsen är för bifall av motionen. Anders 
får uppdraget att formulera styrelsens svar som sedan GS publicerar. 
Verksamhetsberättelsen för 2022 (bilaga 3), liksom verksamhetsplanen för 2023 och 2024 
(bilaga 4) samt förslag på årsavgifter för 2024 och 2025 (bilaga 5) gicks igenom och 
godkändes, GS fick i uppdrag att publicera dokumenten på hemsidan.   

16. Ekonomi 

GS informerade om att fasträntekontot är avskaffat då Swedbank infört ränta på RF:s 
koncernkonto som vi tar del av. Räntan idag är 2,90 %.    
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17. Återstartsstöd omgång 4 

GS har i uppdrag att lämna in en plan för omgång 4. I planen är huvudfokus att fortsätta med 
rekrytering men ett större fokus läggs på digitalisering i form av ett flygsportadministrativt 
system. Beslutades att fördela 760 tkr till FSF:s centrala insatser och 380 tkr till IF.  

18. Kungliga Patriotiska Sällskapets hedersbevis 
Anders har haft dialog med John Grubbström som önska bli nominerad till Kungliga 
Patriotiska Sällskapets hedersbevis, där John själv står för kostnaden. Beslutades att uppdra åt 
Anders att göra ansökan och John står för kostnaden.  
 

19. Kansliet 
Njurunda Modellflygklubb har valt att avsluta medlemskapet med Svenska 
Flygsportförbundet och Sveriges Modellflygförbund. 
 

20. EAS möte ROM 
Tina representerar FSF på EAS årsmöte i Rom 10–12 mars.  
 

21. Kommande möten och datum att ha koll på 

2023-03-14 kl 19:00: Föreningsdialog inför förbundsstämman (stadgar) 
2023-03-22 kl 19:00: Tekniskt möte inför stämman.  

2023-03-25 kl 10:00 Förbundsstämma för Svenska Flygsportförbundet – digital. 
2023-05-26 till 28: Riksidrottsmötet i Uppsala. 

22. Mötets avslutande 

Ordförande Anders Åkvist avslutade mötet och tackade för deltagandet. 

 

Göteborg 2023-01-23 

      

Anders Åkvist      Kjell Folkesson 
Ordförande     Sekreterare 

    

 

Ann-Sophie Tersmeden 
Justeringsperson 
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Motion till Svenska Flygsportförbundets stämma 2023-03-25 
 

Stadgeförslaget 
Svenska segelflygförbundet, ett av FSF:S anslutna grenförbund, accepterar det utsända 
stadgeförslaget med följande undantag: 
 
6 kap, 3§ pkt 2  
”att medlemskap i GF endast medges förening som är medlem i FSF” 
 
Punkten strykes 
 
Då FSF ej längre kommer att ha anslutna grenförbund utan istället ha samarbetsavtal måste det vara 
varje förenings rättighet och möjlighet att välja var man vill vara medlem. 
 
Detta motiveras även av FSF klart uttalade ståndpunkt att FSF enbart sysslar med idrottsliga frågor. 
Många flygklubbar sysslar med mycket mer än idrottsfrågor och några anser att de inte sysslar med 
idrott. Som en konsekvens därav omfattar flera GF:s verksamhetsområden avsevärt mer än bara 
idrottsliga frågor. Genom att ta bort denna punkt i stadgarna kan GF fortsätta att vara 
paraplyorganisation för hela sin verksamhet. 
 
Detta innebär naturligtvis implicit att förening som ej är medlem i FSF ej kan komma i fråga om att 
åtnjuta riktade medel från FSF till GF. 
 
 
Malmö 12 februari 2023 

 
SVENSKA SEGELFLYGFÖRBUNDET 
ordförande 
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Motion till Svenska Flygsportförbundets stämma 2023-03-25 
 

Tillsätta en organisationsutredning 
Det har i flera år från förbundsstyrelsens sida sagts att FSF ej kan ha anslutna grenförbund. Med de 
nya stadgarna kommer GF inte längre att vara kopplade (anslutna) till FSF. Anslutning ersätts med 
samarbetsavtal.  
 
På grenförbundskonferensen i dec 2022, på en direkt fråga till RF:s chefsjurist Elin Johansson om det 
var möjligt att ha en organisationsmodell enligt nedanstående figur, som Segelflyget förordat i flera 
år, svarade hon explicit ”JA”. Det är möjligt, men kräver utredning och arbete. Låt oss då börja med 
det. 
 

 
 
Segelflyget motionerar om 
 
1. Att stämman ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning om FSF framtida organisation där 

ovanstående organisation utreds. 
2. Att utredningen ska bestå av en representant från varje grenförbund och att grenförbunden får i 

uppgift att utse sin representant. FSF styrelse utser sammankallande. 
3. Att en första rapport ska presenteras för nästa ordinarie stämma. 
 
Malmö 12 februari 2023 

 
SVENSKA SEGELFLYGFÖRBUNDET 
ordförande     
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Svenska Flygsportförbundet 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 
 
Svenska Flygsportförbundet (FSF) genomförde under år 2022 sitt 56:e verksamhetsår. När året slutade var 
vi 330 (346) medlemsföreningar. Året har präglats av en post-pandemi med osäkerheter i omvärlden 
exempelvis Ryska federationens invasion av Ukraina.  
 
 

Medlemmar 
Föreningarna har tillsammans rapporterat in 18 517 (18 183) aktiva flygsportare.  Av föreningarnas aktiva 
medlemmar är 11,6 (11,5) % kvinnor. 
 
De aktiva i grenförbunden har varit fördelade enligt nedan: 
 

Gren  Aktiva 2022  Aktiva 2021  
Ballong  744    snitt 49 år 34 % kvinnor 708    snitt 50 år 33 % kvinnor 
Fallskärm  1 695 snitt 40 år 19 % kvinnor 1 609 snitt 39 år 19 % kvinnor 
Hängflyg  156    snitt 54 år 3 %   kvinnor 156    snitt 53 år 3 %   kvinnor 
Konstflyg  55      snitt 52 år 7 % kvinnor 97      snitt 51 år 12 % kvinnor 
Modellflyg  5 175 snitt 53 år  8 %  kvinnor 5 155 snitt 53 år  9 %  kvinnor 
Motorflyg  3 674 snitt 57 år  4 %  kvinnor 3 772 snitt 56 år  4 %  kvinnor 
Segelflyg  2 064 snitt 55 år  8 %  kvinnor 2 050 snitt 55 år  7 %  kvinnor 
Skärmflyg  1 921  snitt 50 år  9 %  kvinnor 1 936 snitt 50 år  9 %  kvinnor 
Totalt aktiva  15 484 *  15 483 *  

 

 
* Källa IdrottOnline. Skillnaden på totalt aktiva inom FSF och inom grenförbunden är oklar men RF IT hänvisar till att vi har några 
individer som inte kopplats till en gren.  
 
 

Styrelse 
Vid Flygsportförbundets ordinarie förbundsstämma via Teams och VoteIT som genomfördes 26 mars 2022 
valdes följande styrelse: 
Ordförande:  Anders Åkvist vald till årsmötet 2023 
Vice ordförande:  Ann-Sophie Tersmeden vald till årsmötet 2024 
Kassör: Henry Lindholm vald till årsmötet 2024 
Ordinarie ledamot:  Peter Karlsson vald till årsmötet 2024 
Ordinarie ledamot: Lars Ekstedt vald till årsmötet 2023 
Ordinarie ledamot: Tina Acketoft vald till årsmötet 2024 
Ordinarie ledamot: Gunlög Edgren vald till årsmötet 2023 
 
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten.  
 
 

Valberedning 
Vår valberedning har bestått av ordförande Björn Hårdstedt (Fenix Skärmflygklubb) samt ledamöterna 
Malin Torell (Göteborgs Segelflygklubb), Bengt-Olof Samuelsson (Modellflygklubben Galax) och Helén 
Samuelsson (Svenska Fallskärmsklubben Aros). 
 

Revisorer 
Förbundsstämman valde att anlita revisionsfirman ET Revision AB i Nacka med Magnus Ekmark Tjärnberg, 
som är auktoriserad revisor. Lekmannarevisor har Elisabet Mikaelsson (Svenska Fallskärmsklubben Aros) 
varit och lekmannarevisorsuppleant Håkan Sjöberg (Söderslätts Flygklubb).   
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Disciplinnämnd 
Disciplinnämnden har bestått av sex personer: ordförande Lina Gardlow och ledamöterna Fredrik Persson 
Winter, Elin Enehed, Ulf Mårtensson, John Grubbström och Jenny Persson. Disciplinnämnden har under 
året fått in ett ärende. Eftersom det inkom sent på året har det ännu inte fattats något beslut i ärendet. 
 
 

Elit 
Tävlingsgruppen 
Tävlingsgruppen, har under året bestått av Gunlög Edgren, Bengt Pettersson och Lars-Åke Allerhed. De har 
av styrelsen haft i uppdrag att hantera tävlingsfrågor och att ansvara för idrottsutveckling. Tävlingsgruppen 
har under året haft tre möten, varav ett fysiskt. De har påbörjat arbetet med att se över FSF:s generella 
tävlingsbestämmelser. Tävlingsgruppen utsåg Samuel Richardsson (Herrljunga Flygklubb), Dylan Osolian 
(Skövde Flygklubb), Alexandra Östlund (Stockholms Fallskärmsklubb) och Eleonore Byrlén (Halmstad 
Fallskärmsklubb) till årets talanger.  
 
Landslagsstöd  
Ekonomiskt landslagsstöd har 2022 fördelats som följer: 

 Fallskärm (4-formation) 120 000 kr 2022  
 Modellflyg (handkastande segelflygplan F3K) 32 000 kr  
 Modellflyg (friflyg F1) 32 000 kr  
 Modellflyg (drone race) 32 000 kr  
 Segelflyg (std, 18m, klubb) 64 000 kr  

 
Under 2022 har FSF även fått Landslagsstöd X, som är ett verksamhetsstöd från RF, om 100 tkr. Det har 
enligt överenskommelse använts till att anlita Pierre Styfberg på 20% från ”elitidrottsstöd” på Bosön som 
coachstöd/idrottstränare till eliten av eliten. Denna satsning bygger på att FSF satsar minst lika mycket av 
egna medel.  
 
Internationellt 
Ann-Sophie Tersmeden är inom styrelsen ansvarig för FAI-frågor och har representerat oss bland annat på 
FAI General Conference som även i år genomfördes digitalt. Ann-Sophie representerar även Sverige i FAI:s 
stadgekommitté CASI. I FAI:s medicinska kommitté är Henry Lindholm vice president.  
 
Den oroliga omvärlden gjorde att FSF:s styrelse fattade beslut den 25 februari om att inte ha internationellt 
utbyte med Ryssland och uppmanade FAI att göra detsamma. FAI:s styrelse beslutade den 28 februari att 
tills vidare stänga av både Ryssland och Belarus.  
 
Världsrekord 
Under året har tre världsrekord satts av svenskar. Det är: 

 Anna Grönvall 19 februari modellflygluftskepp F7 Open distans 500 meter. 
 Niklas Anderberg tillsammans med Fredrik Lanz 18 april i UL RAL2T hastighet på 50 km bana om 

398,74 km/t med en Blackwing 635 RG. 
 Niklas Anderberg tillsammans med Fredrik Lanz 18 april i UL RAL2T hastighet på rakbana om 

413,28 km/t med en Blackwing 635 RG. 
 
VM och EM medaljer 
Det var flera landslagspiloter som verkligen såg fram emot 2022 efter att inte kunnat tävla på EM och VM 
under pandemiåren. Men flera tävlingar har även under 2022 fått ställas in delvis pga Covid-19, men också 
pga den oroliga omvärld där Rysslands invasion av Ukraina gjort att vissa svenskar har avstått från att tävla 
internationellt. Vissa arrangörer har pga närheten till kriget eller för att det blivit för få deltagare tvingats 
att fatta beslutet att ställa in tävlingarna. Tävlingsmässigt har, trots detta, 2022 varit ett framgångsrikt år 
för oss svenskar med nio medaljer på EM och VM.  
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Det svenska laget vid VM i pylon racing 2022 bakre raden från vänster Emil Broberg, Gunnar Broberg, Börje 
Ragnarsson. Främre från vänster Thomas Nyholm och Simon Nyholm. Foto Wim Lentjes. 
 

 VM i pylon racing F3D lag, Muncie Indiana USA: Guld Sverige i laget Simon Nyholm, Emil och 
Gunnar Broberg. 

 VM i pylon racing F3D individuellt, Muncie Indiana USA: Guld Emil Broberg. 
 VM i pylon racing F3D individuellt, Muncie Indiana USA: Brons Gunnar Broberg. 
 VM i precisionsflygning (motorflyg) landning, Albi Frankrike: Guld Lars-Inge Karlsson. 
 VM i precisionsflygning (motorflyg) landning, Albi Frankrike: Brons Roland Olsson. 
 Konstflyg-VM intermediate-klassen kända programmet, Torun Polen: Silver Fredrik Widman. 
 Segelflyg-EM standardklassen, Pociūnai Litauen: Guld Jan-Ola Nordh. 
 Modellflyg-EM F1A (friflyg), Prilep Nordmakedonien: Guld Per Findahl.  
 Modellflyg-EM F5J lag, Szeged Ungern: Silver Sverige i laget Lennart Arvidsson, Stefan Wickelgren 

och Stefan Hertz. 
 

Antidoping 
I vårt antidopingprogram uppmanar vi våra föreningar att ”vaccinera föreningen” och att flygsportare 
genomför utbildningen Ren Vinnare. När 2022 var slut hade 329 (301) flygsportare genomfört Ren Vinnare. 
Vi har också deltagit i Antidoping Sveriges konferens samt FAI:s Fly Clean:s seminarieserie. 
 
Avvikelser från verksamhetsplanen 2022 
De största avvikelserna är att de kvinnliga talangerna inte fick till sitt tävlande 2022 så några utgifter för 
dessa talanger har det tyvärr inte blivit. De övriga två talangerna Samuel Richardsson och Dylan Osolian var 
bägge under 25 år och de medlen kunde därför tas från barn- och ungdomsmedlen istället för från elit.  
Alla landslag har inte använt alla medlen som även kan användas 2023 så 72 337 kr har reserverats för att 
användas 2023. Vi kom också överens med RF om att inte använda landslagsstöd X till att en flygsportare 
ska gå elittränarutbildningen på Bosön då vårt elitidrottsstöd inte ansåg det värdefullt utan att det var 
bättre att utbilda våra landslagsansvariga med en konferens under 2023. Denna förändring minskade 
kostnaderna för utbildning, resor, kost och logi.  
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Ekonomiskt utfall för Elit (budgetsiffror inom parentes) 
 

 Intäkter Utgifter 
RF organisationsstöd 330 344 (548 321)  
RF V-stöd Landslag 420 831  (420 831)   
RF V-stöd Landslagsstöd X 100 000 (100 000)  
FAI licenser (inkl admin. intäkter) 16 700 (3 500)  
Landslagsstöd  -342 887 (-420 831) 
Talangprogram  0 (-100 000) 
Utbildningskostnader  0 (-50 000) 
Antidoping  -9 750 (-15 000) 
Priser, medaljer  -28 656 (-20 000) 
Resor, kost och logi  -12 439 (-35 000) 
IT-tjänster och hårdvara  -15 358 (-18 000) 
Konsultarvode (idrottscoach)  -65 000 (-100 000) 
Medlems- och administrativa 
avgifter FAI 

 -214 552 (-212 000) 

Personalkostnader  -106 140 (-101 821) 
Diverse  -757 (0) 
Reservering av landslagsstöd  -72 337 

 
Vi satsade totalt drygt 796 (921) tkr på elit.  
IT-tjänster är via TT (pressreleaseverktyg) och kostnader för Cardskipper. 
 
 

Återstart elit 
Vi har fått 200 tkr av RF till Återstart elit som bland annat har använts till att anlita Pierre Styfberg på 20% 
från ”elitidrottsstöd” på Bosön.  Vi har också tagit reskostnaderna för de svenskar som deltog på World 
Games i Birmingham, Alabama, USA den 7–17 juli. De kvalificerade svenskarna var David Modig i drone race 
och Stefan Burström i canopy piloting. David slutade på åttonde plats och Stefan på 29:e plats.  
Vi har även tagit en del landslagsbidrag från denna pott. 
 
Ekonomiskt utfall för Återstart elit (budgetsiffror inom parentes) 
 

 Intäkter Utgifter 
RF Återstartsstöd elit 200 000 (200 000)  
Konsultarvode (idrottscoach)  -97 500 (-100 000) 
Landslagskläder  -22 108 (-30 000) 
Resor, kost och logi  -62 295 (-70 000) 
Landslagsbidrag  -18 097 (0) 

 
 

Intressepolitik 
Arbetet med den intressepolitiska gruppen inom FSF tog fart våren 2022 i samband med att den 
intressepolitiska koordinatorn påbörjade sitt arbete. Koordinatorn Patrik Öhrström har tillsammans med 
generalsekreteraren bedrivit ett aktivt arbete med att skapa relationer med för FSF intressanta aktörer inom 
flygsportområdet. Bland annat har man träffat företrädare för Transportföretagen Flyg, Svenska regionala 
flygplatser samt Transportstyrelsen och Luftfartsverket. Förbundet har genom detta arbete bland annat 
låtit uppdra åt en flygjurist att genomföra en utredning av betydelse för svenskt fallskärmshoppande. 
 
Den intressepolitiska gruppen har genom koordinatorns försorg haft regelbundna möten under hösten 
2022 där fokus lagts på att hitta strategiska nyckelfrågor där den intressepolitiska gruppens arbetsinsats 
kan göra avtryck i debatten. Deltagare i den intressepolitiska gruppen är: Tina Acketoft, Victoria Barrsäter, 
Björn Hårdstedt, Olle Ytterberg, Anders Åkvist och Håkan Sjöberg. 
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Hållbarhet är ett annat område som vi valt att lägga inom intressepolitik. Fokus ligger inom biologisk 
mångfald och miljö. Miljöpriset 2022 gick till tre föreningar. Karlskoga Modellflygklubb: solelsatsning med 
solceller för att bli självförsörjande 10 000 kr, Brännebrona Flygklubb: värmepump och tilläggsisolering för 
att minska elförbrukningen 5 000 kr och Västerdalarnas Flygklubb UL-bogsering för att minska 
bränsleförbrukningen 5 000 kr. 
 
Under året har arbetet runt biologisk mångfald fortsatt. Flygsportarenorna Avesta flygfält, Gryttjoms 
flygfält, Johannisberg flygfält (Västerås), Ludvika flygplats, Norbergs flygplats, Norrtälje flygplats, Sundbro 
flygfält (Uppsala) och Tierp flygplats har besöks av GS tillsammans med zoologen Nils Ryrholm och 
miljökonsulten Mikael Norén. Vi har mött representanter från femton föreningar och skötselråd har tagits 
fram till samtliga åtta flygsportarenor. Vid sidan om fysiskt besök har föreningarna fått information via 
digitala möten.  
 
Henry Lindholm är vår representant inom Europe Air Sports (EAS) och Henry har deltagit både digitalt och 
fysiskt i möten som arrangerats.  
 
Avvikelser från verksamhetsplanen 2022 
De större avvikelserna är att den intressepolitiska arbetsgruppen inte kom i gång på allvar innan hösten 
samt att utbildningen för föreningar kring intressepolitisk inte har ägt rum. Ekonomiskt var det budgeterat 
att lägga 846 tkr på intressepolitik men det blev 611 tkr. Orsaken till denna avvikelse är att arbetet kom i 
gång senare än planerat. Andra avvikelser är att Europe Air Sports (EAS) rabatterade medlemsavgiften 2022 
då de under pandemin inte haft lika stora utgifter som normalt kring resor m.m. och att vi har valt att skaffa 
mer mediabevakningstjänster än vad vi budgeterat med.  
 
Ekonomiskt utfall Intressepolitik (budgetsiffror inom parentes) 
 

 Intäkter Utgifter 
RF organisationsstöd 466 022 (701 174)  
RF V-stöd Barn & Ungdom 95 000 (95 000)  
RF V-stöd Vuxenidrott 50 000 (50 000)  
Intressepolitik (koordinator och 
arbetsgruppen) 

 -108 036 (-275 000) 

Utbildningskostnader  0 (-24 000) 
Miljö (biologisk mångfald)  -325 000 (-325 000) 
Resor, kost och logi  -34 257 (-30 000) 
IT-tjänster och hårdvara  -52 833 (-30 000) 
Medlems- och administrativa 
avgifter EAS 

 -48 928 (-82 000) 

Personalkostnader  -41 967 (-80 174) 
 
IT tjänster är mestadels mediabevakningstjänster från All Ears och Retriever.  
 
 

Tillsammans för fler i rörelse 
Detta är ett sponsorskap från Svenska Spel på 80 tkr som ska gå till att sponsra evenemang som Svenska 
Spel vill synliggöra i samarbetet ”Tillsammans för fler i rörelse”.  40 709 kr som inte använts under 2022 har 
reserverats. Tyvärr har Svenska Spel under året meddelat att detta sponsorskap avslutas.  
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Ekonomiskt utfall för Tillsammans för fler i rörelse (budgetsiffror inom parentes) 
 

 Intäkter Utgifter 
Sponsring Svenska Spel 80 000 (80 000)  
Landslagsbidrag  0 (-25 000) 
Tävlingsevenemang   -14 363 (-39 000) 
Profilkläder  -21 466 (-6 000) 
Resor, kost och logi  -3 335 (-10 000) 
Diverse  -127 (0) 
Reserverat (ej använda medel)  -40 709 (0) 

 
 

Vuxen 
Under 2022 har vi delvis jobbat enligt förbundsutvecklingsplanen för målgruppen Vuxna och äldre 
motionärer. Det handlar främst om målen att:  
Vi ska bli fler i en mer inkluderande föreningsmiljö genom att: 

 Skapa en kulturförändring där piloter och icke piloter har samma värde och bemöts på samma sätt. 
 Implementera simulatorflygverksamhet så att de som t.ex. inte klarar medicinska krav kan 

fortsätta. 
Detta är något vi bland annat tog upp i samband med vår inspirationsföreningskonferens. Återstartsstödet 
mun-mot-mun är ett exempel på en insats för att uppnå målen.  
 
Avvikelser från verksamhetsplanen 2022 
Bidraget från RF till vuxenverksamheten blev 70 000 kr lägre än budgeterat, för när vi gjorde budgeten hade 
vi bara preliminära siffror från RF. Vi har varit tvungna att prioritera andra arbeten under året så 
föreningsworkshopar har inte ägt rum och följaktligen har inte föreningsbidrag deltas ut. Vi har därför inte 
heller haft utbildningskostnader enligt plan kring värdegrund. KSAK-M har fått ett projektbidrag beviljat 
som vi inte hade i budget under ”vuxen” utan var budgeterat inom våra fria medel. Det handlar om att 
utveckla tävlingsformer och skapa träningsinstruktioner och tränarutbildningar. 
 
Ekonomiskt utfall för Vuxen (budgetsiffror inom parentes) 
 

 Intäkter Utgifter 
RF V-stöd Vuxenidrott 200 000 (270 000)  
Föreningsbidrag  0 (-168 000) 
Projektbidrag (GF/SDF)  -40 000 (0) 
Utbildningskostnader  0 (-12 826) 
Förtjänstmedaljer  -7 981 (-9 000) 
Personalkostnader  -70 233 (-80 174) 
Resor, kost och logi  -1 786 (0) 
Reserverat (ej använda medel)  -80 000 (0) 

 

 
Idrottsdistrikt 
I vårt strategiarbete är det klart att våra flygsportdistrikt (SDF) fyller en stödroll och kan hjälpa till att 
påverka så att våra idrottsdistrikt (DF) stödjer våra föreningar på bästa vis. Vår GS har i uppdrag att försöka 
utöka DF-samarbetet.  Under 2022 har samarbetet med RF-SISU Uppland fortsatt och de medel vi har fått 
kommer under 2023 att fördelas till de flygsportföreningar i Uppland som startar upp ett aktivt arbete runt 
biologisk mångfald.  
 
Avvikelser från verksamhetsplanen 2022 
Bidraget från RF SISU Uppland har blivit större än förväntat, men vi hann inte fördela ut pengarna till 
föreningarna som jobbar med biologisk mångfald i Uppland utan det kommer att ske 2023.  
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Ekonomiskt utfall för Idrottsdistrikt (budgetsiffror inom parentes) 
 

 Intäkter Utgifter 
Bidrag fr RF-SISU Uppland 17 932 (12 000)  
Bidrag till flygsportförening i 
Uppland 

 0 (-12 000) 

Reserverat (ej använda medel)  -17 932 (0) 
 
 

Paraflygsport och avvikelser 
På kansliet är Ulrika Lagerlöf den som ansvarar för området. Ulrika har under året deltagit i utbildningar 
och konferenser som Parasportförbundet anordnat. Vi har under året följt upp de föreningar som tidigare 
fått bidrag till att ta fram handlingsplaner för paraflygsport. Vi har valt att avvakta med att erbjuda fler 
föreningsworkshopar och dela ut föreningsbidrag då vi vill hinna dra lärdom av det vi tidigare startat upp.  
 
När vi skrev verksamhetsplanen och budgeten så hade vi fått indikationer på att vi skulle uppfylla RF:s krav 
för att få verksamhetsstöd parasport. Det visade sig sedan att vi inte gjorde detta utan RF uppmanade oss att 
i stället använda av organisationsstödet som blev större än förväntat.   
 
Ekonomiskt utfall för Paraflygsport (budgetsiffror inom parentes) 
 

 Intäkter Utgifter 
RF V-stöd parasport 0 (50 000)  
RF organisationsstöd  7 850 (0)  
Föreningsbidrag  0 (-30 000) 
Utbildningskostnader  0 (-9 176) 
Personalkostnader  -7 850 (-10 824) 

 
 

Barn & ungdom 
Under året har GS deltagit i flertal RF-nätverk kring barn- & ungdomsidrotten. Det handlar bland annat om 
RF:s arbete kring trygg idrott vilket exempelvis initierat framtagandet av ”trygg flygsport” på flygsports 
hemsida. RF har också haft ett arbete med att se över LOK-stödets regler där GS har deltagit och försökt 
påverka det, för att underlätta för flygsportföreningar att kunna uppfylla regelkraven.  
 
Arbetet med Trygg flygsport har inkluderat ett uppdrag till våra grenförbund att ta fram handlingsplaner 
vilket de fick ett ekonomiskt bidrag till redan 2021. Fem av grenarna har redovisat sitt arbete innan 
årsskiftet. Segelflyget, skärmflyget och ballong har fått anstånd att komma in med sina handlingsplaner 
under 2023.  
 
Årets unga ledare blev två stipendiater som tilldelades 10 000 kr var. Årets mottagare blev Olle Falk, 
Stockholms Fallskärmsklubb och Sebastian Berglund, Skånes Fallskärmsklubb. 
 
Fallskärmsförbundet har beviljats ett projekt som genomförs under 2023 där föreningarna får möjlighet att 
erbjuda gratis fallskärmsutrustning till nya hoppare i åldern 15–25 år. 
 
Avvikelser från verksamhetsplanen 2022 
Bidraget från RF blev 425 tkr högre än vad de tidigare indikerat att vi skulle få. När det stod klart att vi fick 
mer bidrag beslutade styrelsen att dela ut 200 000 kr i grenförbundstalangbidrag. Tyvärr framkom det 
också att några grenförbund inte använt medlen från förra omgången så 24 000 kr kom tillbaka.    
 
Styrelsen valde också att höja stipendiet till ”Unga ledare” till 20 000 kr vilket gör att respektive stipendiat 
fick 10 000 kr. 
 
Flygsports talangprogram var budgeterat inom ”elit” då det programmet sträcker sig upp till 30 år. Då årets 
talanger var under 25 år kunde vi istället bokföra kostnaderna inom barn & ungdom. 
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Konsekvenserna av att vi inte hann med föreningsworkshopar finns även här då inga föreningsbidrag har 
utdelats.  
 
Sannolikt borde en större del av personalkostnaderna ha varit bokförda inom återstart, det finns även andra 
poster som profilkläder, som delvis skulle ha varit bokförda inom barn & ungdom men som istället hamnat 
inom återstart.  
 
Ekonomiskt utfall för Barn & ungdom (budgetsiffror inom parentes) 
 

 Intäkter Utgifter 
RF V-stöd Barn & Ungdom 933 032 (508 032)  
Projektbidrag GF/SDF  -50 000 (-60 000) 
Grenförbundstalangbidrag  -176 000 (-118 000) 
Föreningsbidrag  0 (-126 000) 
Profilkläder  0 (-11 324) 
Unga ledare  -20 000 (-10 000) 
Resor, kost och logi  -9 181 (-15 827) 
IT-tjänster och hårdvara  -565 (-6 535) 
Personalkostnader  -233 619 (-160 346) 
Talangprogram  -50 000 (0) 
Utbildningskostnader  -5 000 (0) 
Reserverat (ej använda medel)  -388 667 (0) 

 
 

Återstart 
RF har av staten fått ett bidrag för att lindra de negativa effekterna av pandemin. Syftet med stödet är att 
stimulera en uppstart av specialidrottsförbundens (SF) verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket 
innebär att stödet ska säkerställa att SF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. 
Avsikten med stödet är inte att förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten utan stödet ska bidra till en 
jämställd och jämlik idrottsverksamhet. I första hand skall stödet gynna barn- & ungdomsverksamheten. 
Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark 
efter att pandemin släppt sitt tag. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en 
uppstart, återstart, omstart eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten. 
 
Samtliga SF har erhållit ett ekonomiskt stöd som villkorats utifrån en återstartsplan som respektive SF fått 
presentera för RF. FSF har i återstartsplanen valt att fördela 60 % av återstartstödet till föreningarna (IF). 
Dessa 1 260 000 kr syns alltså inte i FSF:s ekonomi för Återstart då föreningarnas medel går direkt från RF 
till IF men medlen administreras av FSF.  
 
5–6 februari genomförde vi en digital inspirationskonferens för våra föreningar. Totalt deltog 211 personer 
från 106 medlemsföreningar. Huvudfokus låg på rekrytering och återstartsstöd. 
 
72 föreningar har sökt och fått av Svenska Flygsportförbundet beviljat bidrag om 925 500 kr 
 
Under sommaren genomfördes en föreningsenkät som 69 föreningar besvarade. Enkäten syftade till att ta 
reda på hur verksamheten i föreningarna har förändrats från tiden före pandemin till efter. Resultatet 
visade att det är stora skillnader i föreningarna, där vissa har vuxit under pandemin medan de flesta har 
minskat i antal medlemmar och verksamhet. De föreningar som svarade på enkäten fick som tack 
profilkläder. 
 
Under året har vi bytt hemsidesverktyg. Efter att ha undersökt marknaden föll valet på Sitevision och dess 
partner Consid för att få verktyget på plats. FSF valde att i samband med hemsidesbytet också byta grafisk 
profil. I oktober kom vi också överens med Sitevision och Consid så att vi även kunde ge ett erbjudande till 
föreningar att välja verktyget vilket hitintills 19 föreningar gjort. Under slutet av året fick kansliet 
supportera distrikt, grenförbund och föreningar som inte tagit tag i hemsidesflytten.  
 
3–4 december arrangerade vi i Solna en grenförbundskonferens. Stora delar av konferensen ägnades åt 
stadgearbete och genomgång av samarbetet mellan FSF och grenförbundet samt vilka de aktuella 
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ekonomiska förutsättningarna är. Totalt deltog 25 flygsportare på konferensen och samtliga grenförbund 
deltog liksom hela FSF:s styrelse. Under konferensen deltog även RF:s chefsjurist Elin Johansson. 
 
Vi är fortsatt medlemmar av föreningen VoteIT som under året har utvecklat en ny version av VoteIT, som 
grenförbund och föreningar också får använda sig av. Den nya versionen har nu även stöd för BankID.  
 
Avvikelser från verksamhetsplanen 2022 
När verksamhetsplanen och budgeten gjordes hade vi svårt att bedöma hur mycket återstartsstöd flygsport 
skulle tilldelas. Därför valde vi att göra en budget runt kända medel även om vi visste att det skulle bli mer. 
Det blev dubbla beloppet i bidrag. Som en följd har därför de flesta poster avvikelser till budgeten. Vi har 
strategiskt valt att bokföra det som vi kan göra inom återstart då dessa medel måste användas inom en 
tidsperiod vilket lett till att vi lagt över kostnader som budgeterades inom fria medel i kostnader inom 
återstart.  
 
Genomförandet av en grenförbundskonferens där grenarnas styrelser och inte bara ordföranden var 
välkomna är den stora skillnaden i de extra kostnaderna inom resor, kost och logi. Styrelsen har beslutat om 
ett kommissionsbidrag till grenförbunden om 250 000 kr så att vi deltar fysiskt när så behövs på möten. Vi 
har också använt medel till att skicka ut kvarvarande profilkläder med vår gamla logotyp till föreningar så 
att vi kan koncentrera vårt varumärkesarbete kring vår nya grafiska profil.  
 
Vi valde att testa en tidningsannonsering och synas i sociala media kopplat till Svenska Dagbladets livsstils 
bilaga för 41 250 kr. Under året blev det också klart att vi kunde ta digitaliseringskostnader inom återstart, 
exempelvis bytet av hemsidor från IdrottOnLine till Sitevision.  
 
Minskade konsultkostnader innebär oftast att då gör kansliet mer av arbetet och då ökar 
personalkostnaderna. Det mesta av kostnaderna är kopplade till administrationen kring föreningsbidragen 
som redovisas längre fram under föreningsbidrag.  
 
Ekonomiskt utfall för Återstart (budgetsiffror inom parentes) 
 

 Intäkter Utgifter 
RF Återstartsstöd 1 611 805 (781 805)  
Projektbidrag GF/SDF  -60 000 (-100 000) 
Utbildningskostnader  -50 625 (-100 000) 
GF bidrag FAI kommissioner  -250 000 (0) 
Föreningsutveckling hemsidor  -52 813 (0) 
Resor, kost och logi  -280 496 (-52 382) 
IT-tjänster och hårdvara  -49 274 (-28 990) 
Marknadsföring  -41 250 (0) 
Hemsidor och domäner  -123 349 (-60 000) 
Konsultarvoden  -118 125 (-200 000) 
Personalkostnader  -275 857 (-240 433) 
Profilkläder  -40 346 (0) 
Övrigt  -2 724 (0) 
Reserverat (ej använda medel)  -266 947 (o) 

 
 

Fria medel 
Detta verksamhetsområde innehåller allt som inte de övriga nio och projekt täcker upp. 
 
Grafisk profil 
Under året har en ny grafisk profil tagits fram för förbundet. I samband med hemsidesbytet som 
genomfördes den 25:e oktober gick vi också över till den nya grafiska profilen. Vi kommer allt eftersom 
uppdatera allt material inklusive profilprodukter till den nya grafiska profilen. Under året har vi därför tömt 
lagret på profilprodukter främst till LOK-redovisande föreningar.  
 

DocuSign Envelope ID: BE498617-3548-4B9D-94CA-01D1A56BC054



Sida 10 av 16 

  Verksamhetsberättelse 2022 
 

   . 

Svenska Flygsportförbundet • www.flygsport.se  • Org.nr: 802014-7164 

Kansli och administration 
Kjell Folkesson är anställd på heltid såsom generalsekreterare och Ulrika Lagerlöf är anställd på 25%, som 
kanslist.  
 
Då vi sagt upp hyreskontraktet på våra lokaler i Flygarnas hus, Bromma, som gäller t.o.m. sista augusti 2023 
har vi redan under 2022 börjat anpassa oss. Vi har valt att skaffa Kivra+ för att via dem hantera vår fysiska 
post.  
 
Riksidrottsförbundet  
FSF har under året deltagit i flera av RF:s möten. Riksidrottsforum (RIF) ägde rum 11–13 november i Solna. 
Från FSF deltog Tina Acketoft, Peter Karlsson och Kjell Folkesson. Det har varit ett stort antal dialogträffar 
med RF men inte lika många som under pandemin, de har både varit i fysisk och digital form.  
 
GS (Kjell Folkesson) är med i referensgruppen Centrum för Idrottsevenemang. Anders Åkvist har deltagit i 
RF:s ordförandenätverk och vår GS har deltagit i GS nätverket.  
 
Ukraina 
Under FAI:s General Conference framförde Kanada och Sverige en uppmaning att göra en insamling bland 
övriga medlemsländer till att betala Ukrainas medlemsavgift till FAI för 2022. FAI:s generalsekreterare 
frågade vår GS om vi kunde hjälpa till med insamlingen. Eftersom pengarna måste vara inne på FAI:s konto 
innan årsskiftet och alla länder som stöttade inte hann med, valde Sverige att gå in med extra medel om 
totalt 4 854 Chf, som kommer att användas till kommande års medlemsavgifter. Övriga länder som donerat 
medel till Ukrainas medlemsavgift är Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Kanada, Norge och Schweiz 
som vardera stöttade med 1 000 Chf.  
 
Avvikelser från verksamhetsplanen 2022 
Under året har dessvärre inte en arbetsgrupp skapats för fokusområdet ”Vi ska bli fler” som vi ska ha enligt 
vår strategi. Ansökan om projektbidrag från distrikt och grenförbund har inte varit på förväntad nivå. 
Dessutom har Sveriges Modellflygförbund inte genomfört tidigare beviljade projekt utan valt att betala 
tillbaka medel om närmare 89 tkr.  
 
Inom föreningsutveckling hade vi planerat att genomföra workshops och ge bidrag likt de senaste åren. 
Tyvärr tog hemsidesarbetet för mycket av kansliets arbete under slutet av året så tyvärr lyckades vi inte 
genomföra detta. 
 
Resor, kost och logi blev mer än budgeterat då styrelsen valde att ha ett fysiskt möte mer än budgeterat 
samt att vi missade kostnaderna för Riksidrottsforum i budget.  
 
Kring medlemsintäkterna så har vi 26 medlemsföreningar som inte betalat medlemsavgiften för 2022 varav 
tre förmodligen kommer att göra det. Av de 26 föreningarna så har 14 uteslutits under året för att de inte 
betalat medlemsavgiften för vare sig 2021 eller 2022.  
 
Styrelsen valde att vara med och stödja Ukraina med deras medlemsavgift till FAI för 2022. 
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Ekonomiskt utfall för fria medel (budgetsiffror inom parentes) 
 

 Intäkter Utgifter 
RF organisationsstöd 2 589 077 (1 754 505)  
Sponsorintäkter (HDI) 3 000  
Administrativa intäkter 0 (4 500)  
Medlemsavgifter 138 450 (137 600)  
Statliga bidrag (lön och fortbildning) 91 344 (91 344)  
Projektbidrag GF/SDF 88 900 (-240 000) 
Grenförbundsbidrag  -363 000 (-363 000) 
Föreningsutveckling  0 (-70 000) 
Utbildningskostnader  -15 200 (-63 085) 
Förtjänstmedaljer  0 (-11 000) 
Profilkläder  -5 000 (0) 
Lokalkostnader (inkl förråd)  -190 891 (-187 136) 
Riksarkivet  0 (-3 000) 
Diverse kanslikostnader som 
förbrukningsinventarier, porto, 
kontorsmaterial 

 -1 201 (-26 460) 

Resor, kost & logi  -138 038 (-80 000) 
Telekommunikation  -10 282 (-10 500) 
Försäkringar  -5 076 (-10 000) 
Revisionsarvoden och 
redovisningstjänster 

 -52 128 (-58 000) 

IT  -13 452 (-50 000) 
Hemsidor och domäner  -117 894 (-250 000) 
Bankkostnader  -3 797 (-4 000) 
Tidningar och facklitteratur  -223 (-5 000) 
Medlems- och föreningsavgifter  -6 728 (-5 000) 
Stöttande Ukraina FAI-
medlemsavgift 

 -53 858 (0) 

Konsultkostnader  0 (-25 000) 
Personalkostnader  -343 563 (-540 025) 
Arvoden styrelsen med flera  -41 055 (-55 000) 
Befarade kundförluster 
(medlemsavgifter) 

 -10 400 (0) 

Ränteintäkter 46 548  
 
Totalt innebär detta att vi gör en vinst inom fria medel på 1 585 133 (-65 257) kr.  
 
 

Projekt med RF-medel 
Under året har en hållbarhetskartläggning genomförts inom projektet Framtidens hållbara flygsport. 
Dessutom har tre andra projekt startats upp som ska slutföras under 2023 och de är ”Flygande ängar”, ”65+ 
alla är välkomna” och ”65+ kost och rörelse”. 
 
Dessa projekt har villkorade medel och följer projektets budget, men påverkar den totala omsättningen 
vilket gör att vi redovisar dem här tillsammans. För den som önskar läsa mer om projekten finns 
information på vår hemsida. Medel som har reserverats är till för att användas under 2023 för att slutföra 
projekten.  
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Ekonomiskt utfall för projekt med RF-medel 
 

 Intäkter Utgifter 
RF projektstöd 696 153  
RF organisationsstöd 2 706  
Utbildning   -3 046 
Resor kost och logi  -7 237 
Konsultarvoden  -96 750 
Personalkostnader  -21 719 
Reserverat (ej använda medel)  -570 107 

 
 

Ekonomi (jämförelsetal föregående år) 
Intäkter om 6 613 547 kr (5 664 991), ränteintäkter om 46 548 kr (0) och kostnader om 5 074 962 kr 
(5 218 720) vilket innebär att vi gör en vinst på 1 585 133 (446 270) kr. 
 
 

Flormanfonden 

 
2022 års Florman-stipendiater fick 10 000 kr var. De tre stipendiaterna blev Anna Grönvall (modellflyg), 
Ann-Marie Jarzebowski (fallskärm) och Jiachen Mi (segelflyg). 
 

Förtjänstmedaljer 
Under 2022 har det utdelats en guldmedalj, och tolv silvermedaljer. 
 
Förtjänstmedalj i guld 

 Nr 91 Anders Åkvist. 
 
Förtjänstmedalj i silver 

 Nr 194 Reno Filla. 
 Nr 195 Staffan Rolfsson. 
 Nr 196 Anders Jacobsson. 
 Nr 198 Charlotte Algotsson. 
 Nr 199 Jens Grahn. 
 Nr 200 Lars-Åke Allerhed. 
 Nr 201 Gunlög Edgren. 
 Nr 202 Gunnar Remer. 
 Nr 203 Anders Jonsson. 
 Nr 204 Sören Bergmark. 
 Nr 205 Penny Robertson-Pearce. 
 Nr 206 Nils-Evert Kjellén. 
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Föreningsbidrag 
Under året har föreningarna kunnat söka återstartsstöd via Flygsportförbundet inom två områden: 
”rekrytering” och ”återrekrytering mun-mot-mun”. Följande 72 föreningar har sökt och fått av Svenska 
Flygsportförbundet beviljat bidrag om 925 500 kr totalt som utbetalats direkt ifrån RF: 
 
”Rekrytering” 59 föreningar 

 Aeroklubben Modell i Göteborg 5 000  
 Alingsås Modellflygklubb 5 000  
 Avesta Motorflygklubb 5 000  
 Ballongklubben Andrée 60 000  
 Ballongklubben Svea 5 000  
 Bollnäs Flygklubb  5 000  
 Borlänge Flygklubb  34 000  
 Borås Flygklubb  5 000  
 Borås Segelflygklubb 31 000  
 Dalslands Ballongklubb 9 500  
 Fallskärm Gefle CReW Club 5 000  
 Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg 31 000  
 Falu Radioflygklubb  5 000  
 Flygklubben Swedish Ultraflyers 5 000  
 Göteborgs Segelflygklubb 21 000  
 Haninge Modellflygklubb 5 000  
 Helsingborgs Flygklubb 5 000  
 Herrljunga Flygklubb 5 000  
 Herrljunga Modellflygklubb 5 000  
 Höganäs Modellflygklubb 5 000  
 Intl. Aerobatic Club Chapter-22 5 000  
 Karlskoga Segelflygklubb 5 000  
 Kristianstads Flygklubb 5 000  
 Landskrona Flygklubb 5 000  
 Lidköpings Flygklubb 5 000  
 Linköpings Fallskärmsklubb 28 000  
 Linköpings Flygklubb 5 000  
 Linköpings Segelflygklubb 5 000  
 Ludvika Flygklubb  5 000  
 Ludvika Segelflygklubb 5 000  
 Malmö Segelflygklubb 5 000  
 Nyköpings Fallskärmsklubb 28 000  
 Radioflygklubben Viggen 8 000  
 Ripa Modellflygklubb 11 000  
 Sala Radioflygklubb Mosquitos 5 000  
 Segelflygarna Uppsala Flygklubb 28 000  
 Segelflygets Veteransällskap 5 000  
 Segelflygklubben Karlstad 5 000  
 Skånes Fallskärmsklubb 17 000  
 Skärmflygklubben Sydost 5 000  
 Smålands Fallskärmsklubb 8 000  
 Stranda Modellflygklubb 5 000  
 Strängnäs Modellflygare 5 000  
 Sundsvalls Flygsällskap 5 000  
 Sundsvalls Segelflygklubb 5 000  
 Svenska Fallskärmsklubben Aros 34 000  
 Söderslätts Flygklubb 5 000  
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 Södertälje Modellflygklubb 5 000  
 Södra Dalarnas Radioflygklubb 17 000  
 Torsby Flygklubb  5 000  
 Trelleborgs Modellflygklubb 5 000  
 Umeå Segelflygklubb 5 000  
 Värnamo Frisksportklubb 5 000  
 Västerdalarnas Flygklubb 21 000  
 Västerviks Modellflygklubb 5 000  
 Västerås Segelflygklubb 14 000  
 Älmhults Rc-klubb  5 000  
 Ängelholms Flygklubb 5 000  
 Örnsköldsviks Motorflygklubb 5 000 

 
”Återrekrytering mun-mot-mun” 61 föreningar 

 Aeroklubben Modell i Göteborg 5 000  
 Alingsås Modellflygklubb 5 000  
 Avesta Motorflygklubb 5 000  
 Ballongsällskapet Gustav Adolf 5 000  
 Bollnäs Flygklubb  5 000  
 Borlänge Flygklubb  5 000  
 Borås Flygklubb  5 000  
 Borås Modellflygklubb 5 000  
 Borås Segelflygklubb  5 000  
 Bålsta Modellflygklubb 5 000  
 Dalslands Ballongklubb 5 000  
 Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg 5 000  
 Fallskärmsklubben Syd 5 000  
 Falu Radioflygklubb  5 000  
 Flygklubben Indoor Wingsuiting Stockholm 5 000  
 Flygklubben Swedish Ultraflyers 5 000  
 Gråbo Modellflygklubb 5 000  
 Göteborgs Segelflygklubb 5 000  
 Haninge Modellflygklubb 5 000  
 Helsingborgs Flygklubb 5 000  
 Herrljunga Flygklubb 5 000  
 Herrljunga Modellflygklubb 5 000  
 Hässleholms Modellflygklubb 5 000  
 Höganäs Modellflygklubb 5 000  
 Intl. Aerobatic Club Chapter-22 5 000  
 Karlskoga Segelflygklubb 5 000  
 Karlskrona-Ronneby Modellflygklubb 5 000  
 Kristianstads Flygklubb 5 000  
 Kronobergs Segelflygklubb 5 000  
 Landskrona Flygklubb 15 000  
 Lidköpings Flygklubb 5 000  
 Linköpings Fallskärmsklubb 5 000  
 Linköpings Segelflygklubb 5 000  
 Ludvika Flygklubb  5 000  
 Ludvika Segelflygklubb 5 000  
 Malmö Segelflygklubb 5 000  
 Nyköpings Fallskärmsklubb 5 000  
 Radioflygklubben Viggen 5 000  
 Ripa Modellflygklubb 5 000  
 Segelflygarna Uppsala Flygklubb 5 000  
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 Segelflygklubben Karlstad 5 000  
 Skånes Fallskärmsklubb 5 000  
 Skärmflygklubben Sydost 5 000  
 Skövde Flygklubb  5 000  
 Stockholms Segelflygklubb 5 000  
 Stranda Modellflygklubb 5 000  
 Strängnäs Modellflygare 5 000  
 Sundsvalls Flygsällskap 5 000  
 Sundsvalls Segelflygklubb 5 000  
 Södra Dalarnas Radioflygklubb 5 000  
 Sölvesborgs Modellflygklubb 5 000  
 Torsby Flygklubb  5 000  
 Trelleborgs Modellflygklubb 5 000  
 Umeå Segelflygklubb 5 000  
 Vallentuna Modellflygklubb 5 000  
 Värnamo Frisksportklubb 5 000  
 Västerdalarnas Flygklubb 5 000  
 Västerås Segelflygklubb 5 000  
 Älmhults Rc-klubb  5 000  
 Ängelholms Flygklubb 5 000  
 Örnsköldsviks Motorflygklubb 5 000 

 
 

Folkbildning 
Under 2022 redovisades på förbundsnivå 7 (26) utbildningsarrangemang om 36 (491) timmar med 309 
(318) deltagare. Tillsammans med idrottens studieförbund SISU idrottsutbildarna folkbildar vi inom 
flygsporten. Under 2022 har 71 (71) flygsportföreningar och distrikt redovisat 11 076 (11 570) timmar i SISU- 
verksamhet. 
 
De tio föreningar som redovisar flest SISU-timmar är  
Borås Segelflygklubb 935 timmar 
Nordvästra Skånes Flygklubb 880 timmar 
Rättviks Modellflygklubb Fenix 800 timmar 
Göteborgs Segelflygklubb 669 timmar 
Karlskoga Modellflygklubb 538 timmar 
Smålands Fallskärmsklubb 502 timmar 
Skärmflygklubben Göteborg 481 timmar 
Fallskärmsklubben Cirrus i Göteborg 389 timmar 
Landskrona Flygklubb 379 timmar 
Dalslands Ballongklubb 368 timmar 
 
 
Följande föreningar och distrikt har SISU-redovisat verksamhet 2022: 
Alingsås Modellflygklubb, Arboga Flygklubb, Blekinge Flygklubb, Borlänge Flygklubb, Borås Flygklubb, 
Borås Segelflygklubb, Bålsta Modellflygklubb, Dalslands Ballongklubb, Falbygdens Flygklubb, Fallskärm 
Gefle CReW Club, Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg, Fallskärmsklubben Dala, Fallskärmsklubben Syd, 
Feringe Jet Modellflygklubb, Gotlands Flygklubb, Göteborgs Segelflygklubb, Halle-Hunnebergs Flygklubb, 
Halmstads Segelflygklubb, Herrljunga Flygklubb, Herrljunga Modellflygklubb, Hässleholms 
Modellflygklubb, Karlskoga Modellflygklubb, KFUK-KFUM:s Modellflygklubb U-275, Kristianstads 
Flygklubb, Kronobergs Segelflygklubb, Köpings Flygklubb, Landskrona Flygklubb, Lidköpings Flygklubb, 
Limhamns Modellflygklubb, Ljusdals Flygklubb, Luleå R/C Klubb, Luleå-Boden Flygklubb, Malmö 
Segelflygklubb, Modellflygklubben Snobben, Norbergs Flygklubb, Nordvästra Skånes Flygklubb, Nyköpings 
Fallskärmsklubb, Radioflygklubben Viggen, Ripa Modellflygklubb, Robertsfors Motorsällskap, Rättviks 
Modellflygklubb Fenix, Segelflygarna Uppsala Flygklubb, Segelflygets Veteransällskap, Skånes 
Fallskärmsklubb, Skärmflygklubben Dalmåsarna, Skärmflygklubben Göteborg, Skärmflygklubben Sydost, 
Smålands Fallskärmsklubb, Stranda Modellflygklubb, Sundsvalls Flygsällskap, Sundsvalls Segelflygklubb, 
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Sunne Flygklubb, Svenska Fallskärmsklubben Aros, Söderhamns Fallskärmsklubb, Söderslätts Flygklubb, 
Södra Dalarnas Radioflygklubb, Torsby Flygklubb, Trelleborgs Modellflygklubb, Umeå Segelflygklubb, 
Västerdalarnas Flygklubb, Västerås Flygklubb, Västerås Modellflygklubb, Västra Götalands 
Flygsportförbund, Ållebergs Modellflygklubb, Ånge Flygklubb, Åre Skärm & Drakflygarklubb, Ängelholms 
Flygklubb, Örebro Fallskärmsklubb, Örebro Segelflygklubb, Örnsköldsviks Motorflygklubb och Östersunds 
Fallskärmsklubb. 
 
 

Ungdomsverksamhet 
Inom idrottsrörelsen är vi överens om att LOK-stödsredovisning är det sätt vi dokumenterar att vi har 
ungdomsverksamhet (7–25 åringar). Vi kan konstatera att 2022 var det 28 (37) föreningar som LOK- 
redovisade.  
 
Följande 28 föreningar har redovisat LOK 2022: 
AK Modell i Göteborg, Alingsås MFK, Borlänge FK, Borås SFK, Dalslands BK, Fenix SkFK, Feringe Jet MFK, 
FsK Syd, Göteborgs SFK, Helsingborgs FK, Herrljunga FK, Kronobergs SFK, Kungsbacka MFK, Landskrona 
FK, Lidingö MK, Linköpings FSK, Ljungby RCK, Malmö SFK, RFK Viggen, Ripa MFK, Rättviks MFK Fenix, 
Segelflygarna Uppsala FK, Skånes FSK, Skånska GyroK, Slättlanda MFK, Smålands FSK, Trosa FK och 
Västerdalarnas FK. 
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Svenska Flygsportförbundet 

Verksamhetsplan och ekonomisk plan för 
verksamhetsåren 2023 och -24 
Vi har valt att dela upp vår verksamhetsplan i ett antal områden som skapats utifrån RF:s bidrag för 
verksamhetsstöd samt vår egen strategiska plan. Verksamhetsplanen är för två år och vi börjar med en 
detaljerad plan för 2023 och presenterar sedan en mer övergripande för 2024. 
 
Verksamhetsplanen berör åtta olika områden. De är Elit, Intressepolitik, Vuxen, Idrottsdistrikt, Paraflygsport, 
Barn & ungdom, Återstart samt Fria medel. Dessutom har vi fem RF subventionerade projekt Flygsporta hela 
livet, Rookieprojektet, Flygande ängar, 65+ alla är välkomna samt 65+ kost och rörelse.  
 
Vi har även slagit samman vår verksamhetsplan och ekonomiska plan.  
 
Specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet 
De ekonomiska förutsättningarna för idrottsförbunden inom Riksidrottsförbundet (RF) bygger på att alla 
förbund (SF) tar fram en tvåårig förbundsutvecklingsplan. Vi har en för 2022 och-23. Till 2023 har vi hyfsat 
bra koll på vilka bidrag vi får från RF. Samtidigt har RF besparingskrav på sig för att öka medlen till SF vilket 
kan leda till att vi får något mer än prognosen. För 2022 tillkom exempelvis 36 tkr sista veckan i december. 
 
Vårt nätverkande med övriga idrottsförbund och med tjänstemän inom RF behöver fortsätta att utvecklas. Vi 
behöver få fler att förstå flygsportens förutsättningar, samtidigt som vi inte får förneka att flygsporten måste 
förnyas så att vi får en större åldersspridning i våra föreningar där alla, oavsett förutsättningar, känner sig 
välkomna. Detta gäller både kvinnor och män. 
 
Svenska Spel har valt att avsluta projektet Tillsammans för fler i rörelse (gäller samtliga idrotter) vilket gör att 
vi för 2023 inte räknar med särskilt mycket sponsring.  
 
 

Verksamhetsplanen 2023 
 

Elit 
Styrelsen har gett en arbetsgrupp, kallad Tävlingsgruppen, i uppdrag att hantera tävlingsfrågor och att 
ansvara för idrottsutveckling. Tävlingsgruppen bereder elitfrågor till styrelsen och tar ut talanger till 
talangprogrammet. Under året kommer det skickas ut en remiss med förslag på ny version av FSF:s dokument 
”Generella tävlingsregler för Flygsportförbundet” för att förhoppningsvis implementeras 2024.  
För 2023 introducerar vi årets kvinnliga flygsportare, årets manliga flygsportare, årets prestation, årets 
nykomling, årets lag och årets ledare, samma vinnarkategorier som idrottsgalan. Respektive vinnarkategori 
får 10 000 kr. 
 
För att utveckla stöd till vår elit fortsätter samarbetet med Bosön, bland annat genom tips i ett dokument 
”Den hållbara flygsportaren”. Halva satsningen finansieras genom landslagsstöd X.  
En landslagskonferens arrangeras i februari för landslagsansvariga. På konferensen kommer de nya 
landslagskläderna presenteras. Den nya strategin bygger på att vi i första hand använder oss av kläder som 
finns on-demand.  
 
En konferens för våra internationella delegater kommer att arrangeras under vintern 2023/2024. Syftet är att 
få bättre koll på vilka frågor som finns i de olika kommissionerna, var Sverige står och allmän fortbildning. Vi 
kommer fortsatt vara en aktiv medlem inom FAI detta bland annat genom att delta på General Conference och 
kommissionsmöten. Sverige kommer under 2023 vara värd för FAI möten inom FAI medico-physiological 
commission (CIMP) och FAI Skydiving commission (ISC).  
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Ekonomisk plan för Elit 2023 
 
 Intäkter tkr Utgifter tkr 
RF organisationsstöd 1 225   
RF V-stöd Landslag 352 (72 tkr överfört fr 2022)  
RF V-stöd Landslagsstöd X 100   
FAI licenser 17  
Gf-bidrag FAI kommissionsarbete  -160 
Landslagsstöd  -352 
Talangprogram  -100 
Årets flygsportare, årets prestation m.m.  -60 
Antidoping  -25 
Landslagskläder  -225 
Priser, medaljer  -30 
Resor, kost och logi  -175 
IT-tjänster och hårdvara  -16 
Konsultarvode (idrottscoach)  -175 
Medlems- och administrativa avgifter FAI  -260 
Personalkostnader  -115 
Övrigt (porto, bank)  -1 
Vi satsar totalt drygt 1 694 tkr på elit (996 tkr inkl återstart elit).  
IT-tjänster är via TT (pressreleaseverktyg). 
 
 

Intressepolitik 
Vår arbetsgrupp inom intressepolitik kommer fortsätta utvecklas liksom rollen som intressepolitisk 
koordinator som koordinerar arbetet och idag innehas av Patrik Öhrström. Bland de prioriterade frågorna 
inom arbetsgruppen hittar vi spridningstillståndet och luftrum. 
 
Miljö innehåller miljöpriset till föreningar samt inköp av tjänster kring biologisk mångfald, främst skötselråd. 
2023 kommer vi att även genomföra en artinventering i Ludvika och Norberg. 
 
Målen i Förbundsutvecklingsplan runt Barn & ungdom och Vuxen avseende tillgång till arenor exempelvis 
luftrum ska åstadkommas med: 

• Intressepolitisk utbildning av föreningar. 
• Nationell intressepolitisk arbetsgrupp som påverkar myndigheter och politiker på nationellt plan. 
• Expertgrupp runt luftrum som jobbar med myndigheter med mera. 

 
Medlemskapet inom Europe Air Sports (EAS) fortsätter och vi kommer delta i möten som organisationen 
arrangerar.  
 
Ekonomisk plan för Intressepolitik 2023 
 
 Intäkter tkr Utgifter tkr 
RF organisationsstöd 656  
RF V-stöd Barn & Ungdom 270  
RF V-stöd Vuxenidrott 50  
Intressepolitik (koordinator och 
arbetsgruppen) 

 -180 

Miljö (biologisk mångfald)  -550 
Resor, kost och logi  -60 
IT-tjänster och hårdvara  -51 
Medlems- och administrativa 
avgifter EAS 

 -90 

Personalkostnader  -45 
Vi satsar 976 tkr på intressepolitik. 
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Vuxen 
Här fokuserar vi på målen i vår förbundsutvecklingsplan för målgruppen Vuxna och äldre motionärer:  
Vi ska bli fler i en mer inkluderande föreningsmiljö genom att: 

• Skapa en kulturförändring där piloter och icke piloter har samma värde och bemöts på samma sätt. 
• Implementera simulatorflygverksamhet så att de som t.ex. inte klarar medicinska krav kan fortsätta. 

Idrottsutveckling och folkhälsa genom att erbjuda en kvalitativ och attraktiv tränings- och 
tävlingsverksamhet där mer rörelse ingår genom att: 

• Utveckla tävlingsformer för nybörjarnivå, där mer rörelse inkluderas. 
• Skapa och uppdatera träningsinstruktioner och tränarutbildningar. 

Samarbete & vi-känsla genom att ha fler klubbtävlingar samt samarbeten med grannklubbar för att: 
• Genomföra föreningsutveckling med temat organiserad träningsverksamhet för vuxna.  
• Genomföra fler regionala och lokala klubbtävlingar. 

 
Ekonomisk plan för Vuxen 2023 
 
 Intäkter tkr Utgifter 
RF V-stöd Vuxenidrott 360 (80 tkr överfört fr 2022)  
Projektbidrag GF/SDF  -100 
Föreningsutveckling (bidrag)  -166 
Förtjänstmedaljer  -12 
Resor, kost och logi  -6 
Personalkostnader  -76 
 
 

Idrottsdistrikt 
I vårt strategiarbete är det klart att våra flygsportdistrikt (SDF) fyller en stödroll och kan hjälpa till att påverka 
så att våra idrottsdistrikt (DF) stödjer våra föreningar på bästa vis. Vår GS har i uppdrag att försöka utöka DF-
samarbetet.  
 
Det finns flera idrottsdistrikt där vi inte har ett aktivt flygsportdistrikt (SDF). Vi ska verka för att aktivera 
arbetsgrupper så att flygsportmedlen till SDF ändå kan komma till flygsporten. Inom vissa idrottsdistrikt 
innebär det att flygsport utser en talesperson, som talar om vilka föreningar som skall ha medel. I andra 
distrikt innebär det att FSF får öronmärkta medel som skall utbetalas till föreningar i idrottsdistriktets 
geografi, vilket vi gör för RF-SISU Uppland sedan 2021.  
 
Ekonomisk plan för Idrottsdistrikt 2023 
 
 Intäkter tkr Utgifter tkr 
Bidrag fr RF-SISU Uppland 18   
Bidrag till flygsportförening i 
Uppland 

 -18 

 
 

Paraflygsport 
Vi ska försöka skapa en arbetsgrupp bestående av föreningar som bedriver paraflygsport eller som vill starta 
upp verksamheten. Kansliet har genom Ulrika Lagerlöf en koordinator i området. Inom området erbjuds 
utbildning och ekonomiskt stöd till föreningar.   
 
Ekonomisk plan för Paraflygsport 2023 
 
 Intäkter tkr Utgifter tkr 
RF organisationsstöd 51  
Föreningsutveckling (bidrag)  -24 
Utbildningskostnader  -10 
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Resor, kost & logi  -6 
Personalkostnader  -11 
 
 

Barn & ungdom  
Här ska vi jobba med att förverkliga effektmålen i förbundsutvecklingsplanen för målgruppen barn och 
ungdom. Det handlar om följande mål: 
Samarbete & vi-känsla genom att få fler unga i ledarroller. Genom att få fler unga i beslutande roller hoppas vi 
nå bättre samarbete & vi-kultur i våra organisationer. Exempelvis med att: 

• Subventionera ledarutbildning för ungdomsledare. 
• Anordna en årlig mötesplats för unga ledare "Ett stärkt ledarskap". 
• Uppmana IF att skapa ungdomsarbetsgrupper bestående av ungdom. 

Idrottsutveckling och folkhälsa. Föreningarna bedriver en verksamhet som håller nere kostnader att delta för 
barn. Det skapas nya tävlingsformer där även rörelse får större utrymme. Genom att: 

• Skapa låneutrustning (modeller och simulatorer) till IF med inkluderande verksamhet. 
• Skapa och uppdaterar träningsinstruktioner och tränarutbildningar. 
• Genomföra fler juniortävlingar. 

Vi ska bli fler. Det finns en bred kunskap om flygsportens olika grenar och antalet medlemmar ökar och det är 
en jämlik rekrytering. Genom: 

• Årlig rekryteringskampanj som riktar sig till målgrupper vi normalt inte når.  
• Föreningsutveckling för att skapa föreningar som erbjuder fler grenar. 
• Rekryteringsaktiviteter för IF som leds av yngre. 

En tryggare flygsport. Genom att: 
• Fortsatt informera om barnkonventionen och att hantera registerutdrag. 
• Uppmuntra föreningarna att jobba med jämlikhet. 
• Ihop med idrottsdistrikten uppmuntra IF till att genomföra värdegrundsarbete. 
• Flygsäkerhet. 

 
Dessutom:  
För att bättre kunna stötta i dessa frågor kommer en föreningskonsulent att anställas. Föreningskonsulenten 
kommer även jobba med återstartstöden för föreningar och finansieras både inom B&U och återstartstöd. Ett 
av föreningskonsulenten uppdrag är att hjälpa fler föreningar att både LOK- och SISU-redovisa sin 
verksamhet. Vi räknar med att anställningen sker under andra kvartalet. 
 
De flesta av våra grenar har ont om yngre tävlande och de har svårt att ta sig fram till eliten. Därför har vi ett 
talangprogram tillsammans med våra grenförbund som vi hoppas kommer ge nästa generation möjligheten 
att ta sig till eliten. 
 
Vi behöver utveckla e-flygsporten. Vi behöver ha erfarenhetsutbyte med andra länder för att hitta sätt att 
inspirera våra föreningar att utveckla sin verksamhet med simulatorflyg.   
 
Ekonomisk plan för Barn & ungdom 2023 
 
 Intäkter tkr Utgifter tkr 
RF V-stöd Barn & Ungdom 1 059 (389 tkr överfört fr 2022)  
Projektbidrag GF/SDF  -100 
Grenförbundstalangbidrag  -220 
Föreningsutveckling (bidrag)  -151 
Utbildningskostnader  -25 
Profilkläder  -30 
Unga ledare  -20 
Priser, medaljer  -6 
Resor, kost och logi  -35 
IT-tjänster och hårdvara  -40 
Personalkostnader  -432 
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Återstart  
Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av specialidrottsförbundens (SF) verksamhet efter 
coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att SF ges möjlighet att rekrytera, 
återrekrytera och behålla medlemmar. 
 
Avsikten med stödet är inte att förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten utan stödet ska bidra till en 
jämställd och jämlik idrottsverksamhet. I första hand skall stödet gynna barn- & ungdomsverksamheten. 
Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark 
efter att pandemin släppt sitt tag. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, 
återstart, omstart eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten. 
 
Återstartsstöd till föreningar kommer att användas till rekrytering och återrekrytering. Föreningarnas pengar 
syns inte i vår ekonomi utan går direkt från RF till föreningen, men beslutas och administreras av oss. För att 
mäkta med arbetet som även kräver att föreningarna återrapporterar det de gör kommer en 
föreningskonsulent att anställas för att sköta administrationen och vara ett stöd till föreningarna. 
 
Förbundet har möjlighet att använda stödet för digitalisering vilket vi huvudsakligen kommer använda 
medlen till. Det handlar då främst om digitalisering för att minska föreningarnas administration. Det handlar 
om att både hitta samarbeten med leverantörer och skapa ett flygsport-administrativt system. Vi behöver ett 
system för att hantera medlemsregister (föreningar ska inte behöva lägga in registret i flera olika system), 
kommunikation och tävlingsadministration.  
 
Ekonomisk plan för Återstart 2023 
 
 Intäkter tkr Utgifter tkr 
RF Återstartsstöd 1 027 (267 tkr överfört fr 2022)  
Digitalisering administrativ 
plattform 

 -500 

IT-tjänster och hårdvara  -49 
Hemsidor och domäner  -91 
Konsultarvoden  -100 
Personalkostnader  -283 
Övrigt  -4 
 
 

Fria medel  
Detta verksamhetsområde innehåller allt som inte de övriga sju täcker upp. 
 
Framtidens flygsport 
Förhoppningsvis antar stämman stadgeförslaget, så att vi kan komma vidare. Nya grenförbundsavtal måste 
nu tas fram. Dessutom kommer vi att starta en distriktsutredning för att se på hur vi ska få 
flygsportdistrikt/regioner att fungera över hela landet. Vid sidan om detta kommer vi också genomföra en 
organisationsutredning för att titta på framtidens organisationsform för svensk flygsport. 
 
Kansli 
Förbundet har en generalsekreterare på heltid och en kanslist på 25 % för administration av bland annat 
licenser och bokföring. Under 2023 planerar vi att utöka kansliet med en föreningskonsulent som finansieras 
med återstartsstöd och barn & ungdomsmedel.  
 
Kansliet försöker alltid effektivisera och digitalisera i så stor utsträckning som det är möjligt. Vi är medvetna 
om att investeringen inom återstartsstöd för att skapa en administrativ plattform inte räcker utan vi kommer 
även behöva lägga till av våra fria medel för att skapa plattformen. Vi kommer även köpa in hjälp kring 
information, redovisningstjänster och revision.  
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För att få fortsätta vara ett SF inom RF krävs att vi arbetar med kvalitet kring vår organisation. I detta arbete 
ingår det att granska medlemsföreningarna, så att de uppfyller kraven för att få vara medlemmar både vid 
beviljande av medlemskap och redan befintliga medlemsföreningar. Målet är att årligen granska drygt tio 
föreningar. 
 
Vi har ett hyreskontrakt på våra lokaler i Flygarnas hus, Bromma, som gäller t.o.m. sista augusti 2023, och vi 
har beslutat att lämna dessa lokaler.  
 
Hemsidor 
Ett 20-tal föreningar och tre grenförbund (ytterligare tre är på väg) ihop med FSF använder Sitevision som 
plattform. Ett utökat stöd till användarna planeras under året och utvecklandet av möjliga kopplingar till 
IdrottOnLine utvecklas för att minimera administrationen.  
 
Bidrag 
Vi har för 2023 ett grenförbundsbidrag på 500 000 kr och vi har även projektbidrag till grenförbund och 
distrikt, för att bistå dem att fullfölja FSF:s förbundsutvecklingsplan. Medlen till projektbidrag tas från fria 
medel, barn & ungdom samt återstartsmedel.  
 
Föreningsutveckling där vi genomför workshopar tillsammans med föreningar kommer under 2023 och 2024 
att handla om områdena: hemsidor, profilkläder, hållbarhet, värdegrund och stadgar. Föreningsbidraget 
finansieras med fria medel, vuxen och barn & ungdom.  
 
Arbetsgrupp ”Vi ska bli fler” 
En arbetsgrupp ska skapas som jobbar med fokusområdet ”Vi ska bli fler” enligt gällande strategi.  
 
Ekonomisk plan för fria medel 2023 
 
 Intäkter tkr Utgifter tkr 
RF organisationsstöd 1 534  
Sponsorintäkter (HDI) 43   
Medlemsavgifter 132  
Statliga bidrag (lön och 
fortbildning) 

91  

Projektbidrag GF/SDF  -50 
Grenförbundsbidrag  -500 
Föreningsutveckling  -70 
Digitalisering administrativ 
plattform 

 -500 

Utbildningskostnader  -10 
Profilkläder  -25 
Förtjänstmedaljer  -5 
Lokalkostnader (inkl förråd)  -155 
Riksarkivet  -3 
Diverse kanslikostnader som 
förbrukningsinventarier, porto, 
kontorsmaterial 

 -17 

Resor, kost & logi  -240 
Telekommunikation  -12 
Försäkringar  -6 
Revisionsarvoden och 
redovisningstjänster 

 -57 

IT  -30 
Hemsidor och domäner  -50 
Bankkostnader  -5 
Tidningar och facklitteratur  -5 
Medlems- och föreningsavgifter  -7 
Konsultkostnader  -110 
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Personalkostnader  -413 
Arvoden styrelsen med flera  -60 
 
Totalt innebär detta att vi gör en förlust inom fria medel på 430 tkr. Största anledningen är satsningen på en 
administrativ IT-plattform.  
 
 

Projekt 
Vi bedriver fem projekt som mestadels finansieras av RF, ofta med ett litet eget bidrag. Vi är 
återbetalningsskyldiga för dessa projektmedel om vi inte har använt medlen inom projekten. Projekten är: 

• Flygsporta hela livet. Finansieras med RF-medel 125 000 kr. 
o SF får kunskap och kännedom om SF:s och föreningarnas verksamhet för vuxna. Hur ser det 

ut idag och varför? 
o SF utifrån sina egna strategiska mål identifierar framgångsnycklar och hinder för utveckling 

av verksamhet för vuxna. 
o Projektledare Björn Hårdstedt och projektet ska slutredovisas 30 november 2023. 

• Rookieprojektet är ett projekt inom skolsamverkan. Projektet finansieras 265 000 kr via RF och 
40 000 kr av FSF barn & ungdomsmedel. 

o I detta projekt tas digitalt material fram men även ett startpaket som kommer testas där hela 
konceptet utprovas.  

o Minst två föreningar kommer vara involverade och åtminstone tre skolor där det kommer 
utföras i åtminstone någon klass 4-6 samt 7-9. 
Projektledare Bengt Staffas. 

• 65+ alla är välkomna. Finansieras av RF med 200 000 kr och FSF:s vuxenmedel 25 000 kr. 
o Vi ska bli fler i en mer inkluderande föreningsmiljö. Skapa en kulturförändring där piloter 

och icke piloter har samma värde och bemöts på samma sätt. Implementera 
simulatorflygsverksamhet så att de som inte klarar medicinska krav kan fortsätta. 

o Projektledare: Malin Torell. 
• 65+ kost och rörelse. Finansieras av RF med 200 000 kr och FSF:s vuxenmedel 25 000 kr. 

o Idrottsutveckling och folkhälsa. 
o Erbjuda en kvalitativ och attraktiv tränings- och tävlingsverksamhet där mer rörelse ingår. 
o Utveckla tävlingsformer för nybörjarnivå, där mer rörelse inkluderas. 
o Projektledare Kjell Folkesson. 

• Flygande ängar. Finansieras av RF med 300 000 kr och egna medel 100 000 kr. 
o Att få fler flygsportföreningar att förstå att med en annan skötsel så kan de bidra till biologisk 

mångfald. Genom att låta biytor på flygsportarenorna bli ängsmark så gynnar det den 
biologiska mångfalden. Få fler flygsportare förstå att de kan med små medel stötta 
miljöarbetet och också få kommuner att förstå en ännu större nytta med flygsportarenor. 

 
 

Ekonomi 2023 
Lägger vi ihop de åtta områdena plus projekten så räknar vi med intäkter om 8 074 tkr (6 614) och kostnader 
om 8 504 tkr (5 075) alltså budgeterar vi med att göra en förlust på 430 tkr.  
 
Grenförbund 2023 
Samarbetet med grenförbunden ska fortsätta att utvecklas och exempelvis fortsätter vi med en digital 
grenförbundskonferens där grenförbundensstyrelser bjuds in. Tidigare i denna verksamhetsplan har vi 
redovisat bidrag till grenförbund inom olika verksamhetsområden. Sammanfattningsvis rör det sig om: 

• Grenförbundsstöd: 500 tkr  
• FAI kommissionsuppdragsersättning 160 tkr 
• Talangbidrag: 220 tkr 
• Projektstöd (samma pott GF och SDF): 250 tkr 
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Verksamhetsplanen 2024 
 
Ekonomin 
Antalet LOK-redovisande föreningar har vi sett minskar. Det blev en kraftig minskning med 25 % färre 
föreningar under 2022. Dessutom har antalet SISU-timmar som redovisats inom flygsporten minskat de 
senaste åren. Bara under 2022 minskade vi med drygt 4 % mot 2021 medan idrottsrörelsen i stort ökade med 
12 %. Vi får också färre medlemsföreningar mestadels för att vi har föreningar som har blivit så små att de inte 
kan fortsätta bedriva verksamheten.  Detta är alla parametrar som har betydelse när RF fördelar bidrag vilket 
gör att vi inte kan räkna med ett ökat organisationsstöd utan vi får räkna med att hamna på ungefär samma 
nivå som idag. Att vi inte tror att det kommer att minska beror på att RF effektiviserar sin verksamhet så att 
mer medel kommer ut till SF, vilket förhoppningsvis leder till att vi inte får minskat organisationsstöd. 
Verksamhetsstödet till barn & ungdomsverksamheten måste vi tyvärr räkna med att det minskar då antalet 
LOK-redovisande föreningar minskar, det kan bli så mycket som halva bidraget. Inom vuxenstödet finns det 
goda chanser att det kan bibehållas eller växlas upp då staten satsar mer inom detta område. Vi får också 
hoppas att RF lyckas med att få mer medel till elitverksamheten, här räknar vi inte heller att stödet ska minska 
då vi haft goda internationella tävlingsresultat under 2022.  
 
Återstartsstödet upphör och vi behöver anpassa oss efter detta. Eftersom det är framåtriktade saker som 
genomförts inom återstartsstödet så innebär detta att vi får anpassa takten i hur vi utvecklar IT-lösningar till 
den ekonomi vi har. 
 
Vi kommer att behöva anpassa verksamheten utifrån de ekonomiska förutsättningar vi har. Vid sidan om att 
vi kan få minskat stöd från RF så har vi en inflation och en krona som är svag på valutamarknaden. Med det 
goda resultatet vi gjorde 2022 planerar vi för att kunna fortsätta med det mesta även om ekonomin försämras, 
men det bygger också på att vi kan få gå upp till 250 tkr i förlust. 
  
Förändringar i verksamhet jämfört med verksamhetsplanen för 2023 
 
Elit 
Vi får inför 2024 avväga om samarbetet med Bosön för att utveckla stöd till vår elit kan fortsätta. Avgörande 
kommer vara om vi får fortsatt landslagsstöd X eller inte.  
Landslagskonferens som arrangerades 2023 planeras att vara vartannat år så därför genomförs den inte 2024.  
 
Intressepolitik 
Vi minskar på satsningen kring biologisk mångfald eftersom vi satsade extra 2023 genom artinventering av 
arenorna i Norberg och Ludvika. Vi räknar med att kunna sänka kostnaderna med 200 tkr.  
 
Vuxen 
Dokumentet ”Den hållbara flygsportaren” kommer vidareutvecklas för 65+. Vi kommer även se på 
möjligheterna att utveckla e-flygsporten inom målgruppen. 
 
Idrottsdistrikt 
Detta utvecklingsarbete kommer att anpassas utefter distriktsutredningens resultat. 
  
Paraflygsport 
Detta utvecklingsarbete fortsätter vi för att kunna utveckla och skapa förutsättningar för att fler av våra 
medlemsföreningar har möjlighet att erbjuda paraflygsportverksamhet.  
 
Barn & ungdom 
Vi har en föreningskonsult på halvtid under hela året, inte som 2023 från halvårsskiftet. Vi hoppas att vi nu 
kommer se att antalet föreningar som LOK- och SISU-redovisar ökar.  
 
Vi får också fundera över om vi kan behålla grenförbundstalangbidrag inom samma belopp. Det kommer vara 
helt avgörande vad bidraget blir till barn- & ungdomsverksamheten.  
 
Återstart 
Vad vi vet upphör stödet till 2024. 
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Fria medel 
Vi planerar att genomföra regionala föreningskonferenser. 
Vi kommer fortsätta digitaliseringen och satsa på flygsports administrativa plattform.  
Vi kommer även överväga att skaffa poolplatser i första hand i samverkan med 
idrottsdistrikt/idrottsförbund/flygsportföreningar till våra anställda, dock ska kostnaden vara betydligt lägre 
än tidigare lokalkostnader.  
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Styrelsens förslag till årsavgifter för år 2024 och 2025 
 
 
 
 
Styrelsen föreslår stämman att besluta: 
 
att årsavgiften för 2024 och 2025 för medlemmar i föreningar anslutna till FSF skall vara 0 kronor 
per föreningsmedlem. 
 
att den årliga medlemsavgiften för 2024 och 2025 för föreningar anslutna till FSF skall vara 400 
kronor.  
 
 
 
Flygsportförbundets styrelse 
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