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Allmänt

I vår budget finns 400 000 kr avsatta till 
dessa projekt. 

Vi vill fördela dem mellan samtliga 
grenförbund.

Vi ser att ett normalstort projekt sannolikt
handlar om FSF stöd på mellan 10-75 000 
kr/år från FSF.

Varje organisation kan ansöka om flera 
projekt.  



Regelverk

• Ansökan kan göras av gren- och specialdistriktsförbund för projekt som
kan kopplas till någon av insatserna för att uppnå effektmålen.

• Barn och ungdomsprojekten ska gå till verksamhet så att barn och  unga
vill och kan flygsporta i förening under hela livet.

• Vuxenprojekt (26 år och äldre) skall leda till att

• fler vuxna och äldre motionärer idrottar i Förening. 

• större andel kvinnor bland vuxna och äldre motionärer.

• Projektet kan starta 2022 och slutföras senast sista december 2024.

• Besked om medel för 2022 ges snarast efter nästkommande styrelsemöte
för FSF. 

• Projektet skall slutrapporteras sista januari.

• Om projektet inte genomförs skall medlen betalas tillbaks. Om ett projekt
delvis genomförs så skall de projektmedel som inte använts betalas
tillbaks.



Projektansökan 
skall innehålla

Projektets namn

Start- och slutdatum

Ansvarig kontaktperson med mobil och epostadress

Projektsammanfattning här inkluderas en koppling till vilket effektmål det 
handlar om

Bakgrund, syfte och mål

Jämställdhet

• Förklara hur bägge könen blir involverade i projektledning

• Förklara hur bägge könen drar nytta av projektets slutresultat

Tidsplan

Budget där det tydligt framgår hur mycket medel ni söker från FSF



Ansökan

Skickas till gs@flygsport.se i 
valfritt officeformat eller pdf-
filer

GS bereder ansökan 

FSF:s styrelse beslutar på
nästkommande styrelsemöte
om projektet beviljas

mailto:gs@flygsport.se


Effektmål och 
insatser



Område B&U 7-25 åringar

• 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. 

• Låneutrustning

• Träningsinstruktioner 
och tränarutbildningar

• Arrangerar fler 
juniortävlingar



Område B&U 7-25 åringar

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

• Rekryteringskampanj 
som riktar sig till 
målgrupper vi normalt 
inte når.

• Få fler föreningar att 
erbjuda fler grenar (exv
tävlingsgrenar,  
flygsportgrenar).



Område B&U 7-25 åringar

• En tryggare flygsport

• Flygsäkerhet
Kan sökas först efter  att GF 
redovisat sin 
flygsäkerhetshandlingsplan som 
alla GF har uppdrag att göra 2022.  
Projektet skall handla om att jobba 
vidare inom områden som 
identifierats i den



Vuxna och äldre motionärer

Idrottsutveckling och folkhälsa

• Erbjuda en kvalitativ och 
attraktiv tränings- och 
tävlingsverksamhet där mer 
rörelse ingår.Att vi skapar och 
uppdaterar 
träningsinstruktioner och 
tränarutbildningar.

• Utveckla tävlingsformer 
för nybörjarnivå, där mer 
rörelse inkluderas

• Skapa och uppdaterar 
träningsinstruktioner och 
tränarutbildningar.



Vuxna och äldre 
motionärer

• 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.



Hållbar utveckling

• Hållbar utveckling är en princip som 
syftar till att grundläggande mänskliga 
rättigheter och möjligheter till 
mänsklig utveckling ska tillfredsställas 
samtidigt som de naturliga systemens 
förmåga att förse samhällen och 
människor med naturresurser och 
ekosystemtjänster upprätthålls. För 
samtliga flygsportgrenar måste vi 
anamma detta för att även finnas i 
framtiden. Om det handlar om elflyg, 
biologisk mångfald, eller vad det nu 
kan vara. 



Jämställdhet

Ett jämställdhetsprojekt kan
göras inom ett av nedan
effektmål, här har vi inte
beskrivit själva insatsen. Det är
alltså öppet för egna idéer.

• I styrelser/arbetsgrupper
(förbundsnivå) uppnå en
jämnare könsfördelning, där
inget kön är representerat
med mindre än 40 % 

• Att generellt få fler kvinnor 
att intressera sig för 
flygsport, så att vi uppnår en 
mer jämställd könsfördelning 
bland våra utövare


