SSFF verksamhetsplan 2010
Organisation
-

att alltid ha medlemmarnas säkerhet och säkerhetsstänkande i centrum.
att fortsatta att verka för medlemmarnas behov och angelägenheter.
att samverka för att skärmflygning i Sverige sker under organiserade former samt
skapa förutsättningar för sportens utveckling och säkerhet.
att få med alla skärmflygintresserade in i verksamheten.
att bedriva kostnadseffektivt arbete.

Verksamhetsplan SSFF/USK 2010
Följande punkter utgör den verksamhetsplan som USK ämnar arbeta efter år 2010:
1.

Utbildning
- Uppdatera utbildningsmanualen efter behov.
- Prioritera backglidningsinstruktörer.
- Fortsätta arbeta med Utbildningsmanualen och elevkorten.
- Göra kontroller på utbildningarna i landet.
- Utbilda instruktörer i PM Tandem
- Prioritera Skoltillståndet.

2.

Klubbarna
- Utbilda klubbinstruktörer för backglidning.
- Ge stöd i den mån det efterfrågas.

3.

Instruktörer
- Fortsätta arbetet med att se över och bearbeta skolornas kursutvärderingar, analysera
instruktörernas verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner.
- Fortsätta kvalitetssäkra utbildningen för att få den mer likvärdig i samtliga skolor.
- Anordna instruktörsseminarium.
- Uppmuntra och anordna utbildning för nya instruktörer.
- Tillse att samtliga godkända instruktörer har login i forumet instructor.nu.

4.

Olyckor
- Utvärdera inkomna olycksrapporter.
- Arbeta för att fler olycks-/incidentrapporter lämnas in.
- Arbeta för att realisera arbetet med olycksrapportering via Internet.
- Arbeta för att ta fram enklare incident rapport via Internet
- Lämna fortlöpande information om olyckor och olyckstatistik via förbundets
officiella informationskanal.

5. Myndigheter
Fortsätta representera SSFF vid utredningar.

Internationellt och nordiskt samarbete
Delta i internationella samarbeten i så stor utsträckning som det finns tid till.
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Verksamhetsplan PR/Info 2010
-

-

-

-

Fortsatt utveckling av hemsidan
Under 2010 ge ut 4 nummer av medlemstidningen Hypoxia genom fortsatt samarbete med
Marko Wramen som redaktör.
Börja leverera Hypoxia till alla Bibliotek i Sverige. Samt att i samband med
’premiärnumret’ göra en bilaga som vänder sig till nybörjare – Vad är skärmflygning och
paramotorflygning? Vart vänder jag mig för att få veta mer? Vad måste jag veta? Vad
kostar det att gå en kurs? Var finns det kurser? O s v.
I samråd med styrelsen planera och sköta den administrativa bokningen av 2010-års
arbetsvecka.
Tillsammans med USK och hela styrelsen se över behov att revidering, uppdaterig och
eventuell omskrivning av kapitel i kursboken ”Lär dig flyga skärm”. Även se över
möjligheten att få bidrag till detta via SISU.
Se över möjligheten att skänka boken Lär dig flyga skärm i ett antal exemplar till olika
bibliotek runt om i landet.
Utse SSFF-ledamot som ansvarar för SSFF:s monter och tillsammans med tillfrågade
klubbar delta på Äventyrsmässan - i samverkan med FSF och övriga grenförbund.
Även fortsättningsvis representera SSFF vid Internationella konferenser.
I mån av tid besöka och representera SSFF vid olika flygträffar och flygarrangemang
under året.
Vara klubbar behjälpliga med att lägga ut information och agenda om vad som planeras
runt om i Sverige under året i form av flygträffar, (tävlingar skötas av TK?) och dylika
arrangemang.
Möjligheterna för att utveckla PR/Infokommittén och hitta nya redskap för att sprida
information om skärm- och paramotorflygning är i princip obegränsade. Likaså att
utveckla dialogen med landets alla SSFF-anslutna klubbar. Enda begränsningen är de
ekonomiska ramarna. Ideellt, är det bara fantasin och tiden som sätter gränser.
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Verksamhetsplan SSFF/Motorkommittén 2010
Att
-

-

Uppmuntra och verka för att alla som genomgår PM utbildning och flyger PM
ansluter sig till SSFF.
Värna om det unika som PM flygning innebär - med många start- och landningsfält
runtom i Sverige samt aktivt arbeta för att öka antalet flygställen för PM i Sverige.
Varje pilot utövar sin PM flygning med kunskap och sunt förnuft, utifrån gällande
regelverk och avtal, och enskilt ansvarar för att störa omgivningen så lite som möjligt.
PM piloter med giltig licens som utfärdas av annan organisation på ett enkelt sätt kan
konvertera till PM licens i SSFF.
Bibehålla det positiva arbetsklimatet gentemot TSL, och i fortsatt samarbete utveckla
och kvalitetssäkra PM flygningen i Sverige på behövlig nivå.
Fortlöpande lämna aktuell och uppdaterad information från SSFF och TSL till landets
PM piloter via hemsidan.
Via landets klubbar få information och uppgifter (om planerade träffar m. m). för att
lägga upp och kontinuerligt uppdatera kalendern/agendan på SSFF:s hemsida så att
det blir enkelt tillgängligt för alla medlemmar/intresserade.
Fortsätta arbetet med att färdigställa kommersiella tillstånd för PM flygning i
förvärvssyfte för enskilda personer.
Framställa och utveckla tävlingsverksamhet med inriktning på PM.
Bistå TSL vid incidenter och tillbud med PM.
Även i fortsättningen använda ’antalet nya PM piloter’ och ’antalet
incidenter/olyckor/tillbud’ som mätvärden för verksamheten
Kontinuerligt aktualisera och uppdatera PM artiklar i FoD.
Skriva om befintliga blanketter rörande femårsbesiktning så att de(n) kan utföras och
undertecknas av såväl två stycken PM 2 piloter som PM Besiktningsman.
Planera och genomföra 2010-års seminarium för PM Besiktningsmän.
Fortlöpande se över det geografiska behovet av PM Besiktningsmän, och vid behov
utbilda fler.
Närvara och företräda PM sporten vid 2010-års Instruktörsseminarium.
När inspiration, intresse, lämpliga samarbetspartners och ekonomi finns återuppta
idén om produktion av PM film representativ för SSFF och MK.

