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Proposition 1: 

 
Nya stadgar för Svenska Flygsportförbundet 
 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman beslutar: 

att fastställa förslaget till nya stadgar för Svenska Flygsportförbundet enligt bilaga 1. 
 

 
Bakgrund och överväganden 
 
Svenska Flygsportförbundets nu gällande stadgar godkändes av förbundsstämman år 
1990 och har därefter uppdaterats 20 gånger. Ursprungstexten är över 30 år gammal och 
behöver moderniseras. Ändringar och uppdateringar genom åren har gjort att stadgarna 
är svåra att läsa och i vissa fall finns motsättningar/felaktigheter. 
 
Inför förbundsstämman 2022 presenterade förbundsstyrelsen ett förslag på nya stadgar i 
en proposition. Propositionen antogs inte av förbundsmötet. Under året har 
förbundsstyrelsen uppdaterat förslaget efter dialog med både grenförbund och 
föreningar. Ett flertal möten har genomförts för att arbeta igenom och förankra förslaget 
på nya stadgar i flygsport-Sverige.  
 
Eftersom förslaget är helt omskrivet går det inte att jämföra paragraf för paragraf med nu 
gällande stadgar, i stället beskrivs förändringar nedan (alla §-hänvisningar är till nya 
förslaget till stadgar). 
 
1kap 1§ Ändamål 
Paragrafen inleds med flygsportens vision och verksamhetsidé som antogs av 
förbundsstämman år 2022.  
 
1 kap 10§ Skiljeklausul 
En beskrivning av hur tvister hanteras (enligt RFs riktlinjer). 
 
2kap 1§ 
Förbundsstämman föreslås hållas vartannat år (udda år), inte varje år. 
 
Det blir allt vanligare att organisationer har förbundsstämma vartannat år. 
Förbundsstyrelsen ser en stor fördel med detta för att skapa bättre förutsättningar för att 
arbeta mer långsiktigt med flygsportfrågor. Med nuvarande stadgar väljs 
förbundsstyrelsen under våren. Nyvalda ledamöter hinner inte komma in i verksamheten 
före sommaruppehållet. Under hösten hinner styrelsen med ett par möten innan det är 
dags att fokusera på nästkommande förbundsstämma. Med förbundsstämma vartannat 
år skapas större möjlighet att fokusera på strategi- och värdehöjande projekt för svensk 
flygsport. Nackdelen är att samtliga styrelseledamöter väljs vid samma tillfälle och att 
kontinuiteten i arbetet kan äventyras om många/alla är nyvalda. Förbundsstyrelsen 
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anser att denna risk är relativt liten och att valberedningen och förbundsstämman kan 
hantera den. 
 
3kap Valberedning 
Uppdraget till valberedningen har förtydligats. 
 
6kap Grenförbund 
Grenförbundens roll i svensk flygsport har förtydligats och förstärkts. I förslaget är det 
förbundsstämman som beslutar om nya grenförbund och borttagande av grenförbund (i 
nuvarande stadgar är det förbundsstyrelsen som beslutar om detta). I 2§ listas de 
organisationer som är godkända som grenförbund. 

Kravet på att det i grenförbunds stadgar ska framgå att medlemskap i grenförbund 
endast medges förening som är medlem i FSF stryks. Detta hanteras idag i 
grenförbundsavtalet mellan FSF och grenförbunden och behöver inte stå i stadgarna. 

 

Ikraftträdande 
Vi föreslår att när förbundsstämman antagit de nya stadgarna gäller de från 
förbundsstämmans beslut. Grenförbund och föreningar kommer eventuellt att behöva 
uppdatera sina stadgar. Förbundsstyrelsen föreslår att detta ska genomföras senast 
under kalenderår 2025. Dessutom behöver grenförbundsavtalen uppdateras och det ska 
göras skyndsamt dock senast till nästa ordinarie förbundsstämma.  
 
Förslaget till nya stadgar är granskat av RF:s jurister och deras rekommendationer är 
omhändertagna. 

 

 

Göteborg 2023-03-02 

 

Svenska Flygsportförbundets förbundsstyrelse 
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