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Handlingsplan för Internationellt arbete 2021–25 

Svenska Flygsportförbundet  
 

Det som sker i omvärlden påverkar vår idrott på nationell nivå och för att bidra till flygsportens 

utveckling nationellt är det därför viktigt att vi engagerar oss internationellt.  Vi gör det direkt, 

genom att uppvakta internationella organ och myndigheter, liksom indirekt via medlemskap i 

internationella organisationer. 

Svenska flygsportförbundet är Sveriges representant i FAI, som hanterar flygsport och flygrekord 

(inklusive rymdrekord) i hela världen. Den faktiska verksamheten sker i olika sportkommissioner 

och expertgrupper. 

Svenska Flygsportförbundet stöttar även EAS, en expertgrupp och aktad remissinstans i 

flygfrågor för europeiska och internationella myndigheter och organisationer. 

Det övergripande målet med vårt internationella arbete är att på olika sätt säkerställa att FAI 

och EAS fortlever och utvecklas. 

 

FSF:s mål med internationellt arbete under perioden 2021–25 

Bidra till att säkra organisationernas, för sin överlevnad och funktion, nödvändiga finansiella 

underlag (betala medlemsavgiften) och aktivt medverka i organisationernas arbete genom att: 

FAI 

• Ha svensk representation vid FAI:s årsmöte och andra centrala möten, som Presidents 

Meeting. 

• Ha svensk representation i FAI:s styrelse (EB) –Narit Pidokrajt. 

• Ha svensk representation vid sport- och expertkommissioners årsmöten. 

• Ha svensk representation i sport- och expertkommissioners styrelser. 

 

EAS 

• Ha svensk representation vid EAS:s årsmöte. 

• Svara på remisser förmedlade av EAS. 

• Introducera egen expertis i EAS för att på sikt: 

o delta i olika arbetsuppgifter 

o väljas in i EAS styrelse. 

 

Regering och myndigheter i Sverige 

• Meddela FSF:s syn på angelägna frågor för att på så sätt försöka påverka svenska 

representanters arbete i EU. 
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EU nivå 

• Påverka svenska representanter i Parlamentet och Commissionen. 

• Svara på remisser från EU, EASA och Eurocontrol. 

 

Sekundära mål 

•  Arbeta för Good Governance inom FAI på olika sätt, avseende såväl demokrati som 

transparens, jämställdhet och hållbarhet vilket inbegriper förändrade arbetssätt för 

styrelsen, med utökat digitalt arbetssätt. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Denna handlingsplan kommer att genomgå årlig utvärdering, för att säkerställa att arbetet 

utförts i enlighet med intentionerna i FSF:s Internationella Strategi och aktuell Handlingsplan. 

Revideringar kommer att göras när det sker förändringar inom förbundet eller i omvärlden som 

kräver detta.  
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