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I ALLMÄNT
1.1

Namn och sammansättning
Svenska Skärmflygförbundet (SSFF) består av föreningar som bedriver skärmflygverksamhet och
antagits som medlemmar i Svenska Flygsportförbundet (FSF)

1.2

Anslutning
SSFF är anslutet som grenförbund till FSF.

1.3

BCL/FAI
SSFF samarbetar med med Transportstyrelsen gällande Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL).

1.4

Verksamhet och drift
SSFF styrdokument tillsammans med BCL styr all skärmflygning inom SSFF i Sverige med avseende på
regler, säkerhet och utbildning.

II PROFIL/SYFTE
2.1

Profil
SSFF är obundet av partipolitiska och kommersiella intressen.

2.2

Syfte/Uppgift
SSFF skall verka för att skärmflygning i Sverige sker under organiserade former samt skapa goda
förutsättningar för sportens utveckling och säkerhet.
SSFF skall verka som medlemsföreningars kontaktorganisation gentemot myndigheter och organisationer
i Sverige och i utlandet och härigenom tillvarata den svenska skärmflygsportens intressen.
SSFF skall verka för att sprida information till allmänheten för att rekrytera, grund- samt vidareutbilda
piloter och instruktörer.

III MEDLEMSKAP
3.1

Anslutning
Förening som önskar bli medlem i SSFF skall skriftligen ansöka om medlemskap hos FSF. Ansökan skall
vara upprättad enligt FSF anvisningar i överensstämmelse med Riksidrottsstyrelsens (RS) anvisningar
och åtföljas av föreningens stadgar.

3.2

Uteslutning
Förbundsstyrelsen får föreslå FSF styrelse att utesluta förening som uppenbart gjort sig skyldig till
förseelse enligt 3.4.

3.3

Indragning licens
Pilot eller instruktör kan av Förbundsstyrelsen få varning, Förbundsstyrelsen kan hos Transportstyrelsen
begära att licen skall återkallas på begränsad tid eller permanent. Sådana åtgärder regleras i SSFF
styrdokument.

3.4

Förseelse
Följande förseelser kan föranleda åtgärd enligt 3.2 eller 3.3:
- Icke fullgjort ekonomiska åligganden.
- Brustit i erforderlig årsrapportering.
- Saknar antagsgrundande verksamhet.
- Brutit mot SSFF´s, FSF´s eller RF:s stadgar.
- Trots påminnelser underlåta att följa vad som föreskrivits i SSFF, FSF eller RF:s stadgar.
- Ej rättat sig efter beslut som i vederbörlig ordning fattats av SSFF.
- Påtagligt motarbetat SSFF.
- Brutit mot SSFF´s Föreskrifter och Definitioner.(FoD)
- Brutit mot BCL.
- Genom förtal eller agerande skadat SSFF:s anseende.
- Uppträtt omdömeslöst i samband med skärmflygning.

3.5

Licensavgift
Licensavgiften består av en förbundsavgift och en försäkringspremie.
Förbundsavgiften för varje enskild pilot fastställs av årsstämman.
Försäkringspremien fastställs av Förbundsstyrelsen.
SSFF:s anslutna föreningar ombesörjer kontroll av egna medlemmars behörighet att förnya sin licens och
förmedlar piloternas licensavgifter vid de tider som meddelas av Förbundsstyrelsen.

3.6

Utträde
Förening som önskar utträde ur SSFF skall ansöka om detta skriftligen. Ansökan skickas till FSF. Till
ansökan om utträde bifogas Årsmötes- eller extra Årsmötesprotokoll som styrker beslut om önskat
utträde.

3.7

Återanslutning
Återanslutning sker enligt nyanslutning (3.1) Skulle föreningen söka återinträde efter uteslutning p.g.a. ej
fullgjorda ekonomiska åligganden skall dessa ha åtgärdats innan ansökan beaktas av FSF.

IV ORGANISATION
4.1

Beslutande organ
SSFF:s högsta beslutande organ är Årsstämman, därefter extra Årsstämma och därefter
Förbundsstyrelsen.

4.2

Riksinstruktör
Riksinstruktören (RI) tillsätts av Förbundsstyrelsen.
RI har rösträtt på styrelsemöten, dock endast i frågor som rör dennes och USK:s verksamhetsområde.

4.3

Kommittéer
Förbundsstyrelsen kan självständigt fördela arbetet inom sig på ett antal kommittéer. Dock skall alltid en
Utbildnings- och säkerhetskommitté tillsättas (USK).
USK ansvarar tillsammans med RI på följande områden:
- Utforma Föreskrifter och Definitioner (FoD)
- Utforma pilotutbildning med tillhörande utbildningsmanualer
- Utforma samt genomföra instruktörsutbildning
- Administrera samt genomföra instruktörsseminarier
- Handha haverirapporter
Kommittéerna får besluta inom ramen för sin ekonomiska budget.
Beslut av större vikt tas av Förbundsstyrelsen
4.4

Distriktsorgan
De i SSFF och FSF antagna föreningarna tillhör FSF Specialdistriktsförbund (SDF).

V REVISION
5.1

Revision
SSFF:s förvaltning och räkenskaper revideras av två revisorer. Förbundsstyrelsens räkenskaper och
övriga handlingar ska överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före Årsstämman.

5.2

Förbundets firma
Förbundsstyrelsen tecknar förbundets firma.

VI VERKSAMHET
6.1

Räkenskaps-/Verksamhetsår
SSFF:s räkenskaps- och verksamhetsår löper per kalenderår.

6.2

Arbetsår
Förbundsstyrelsens arbetsår löper från Årsstämma till nästkommande Årsstämma.

VII STADGAR
7.1

Generellt
Förbundsstyrelsen samt förbundets medlemmar lyder under dessa stadgar.

7.2

Ändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får framläggas av Förbundsstyrelsen eller anslutna föreningar.
Förslaget till ändring läggs fram i form av proposition eller motion till Årsstämman.
För bifall till stadgeändring krävs beslut av årsstämman med minst 2/3 majoritet. Föreslagna
propositioner och motioner angående stadgeändring skall medfölja årsstämmohandlingarna samt vara
upptagna på dagordning för att kunna behandlas. Stadgarna skall för att bli gällande även godkännas av
FSF styrelse.

7.3

Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar avgörs frågan av FSF styrelse. Om situation uppstår som
inte förutsetts i dessa stadgar gäller FSF stadgar.

VIII ÅRSSTÄMMA
8.1

Sammansättning
Årsstämman består av anslutna föreningars ombud.

8.2

Tidpunkt
Förbundsstyrelsen kallar till årsstämma. Årsstämman skall hållas senast 31 mars.

8.3

Plats
Plats för årsstämman beslutas av Förbundsstyrelsen.

8.4

Utlysning
Utlysning sker i samband med kallelsen.

8.5

Kallelse/årstämmohandlingar
Kallelse skall tillställas Förbundsstyrelsen, FSF, RF, revisorer, valberedning samt anslutna föreningar
senast åtta veckor före årsstämman. Dagordning samt övriga årsstämmohandlingar skall utsändas senast
fyra veckor före stämman. Årsstämmohandlingar utgörs av dagordning, verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan, bokslut, revisionsberättelse, budget, röstlängd, valberedningens förslag, motioner och
propositioner.

8.6

Ombud
Ombud skall till årsstämman medta fullmakt som styrker behörighet att företräda
förening. Fullmakt skall vara undertecknad av föreningens ordförande. Förening äger rätt att företrädas av
lika många ombud som föreningen har röster. Ombud får maximalt företräda två föreningar.

8.7

Röstlängd
Det åligger Förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd baserad på antal piloter som föreningen har
licensierat per den 31/12 före den aktuella årsstämman. (Antal piloter som har föreningen som sin
huvudklubb).

8.8

Rösträtt
Rösträtt äger förening som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter gentemot SSFF och FSF senast 31/12
för verksamhetsåret före den aktuella årsstämman.

8.9

Röstetal
Förening äger
1 röst för upp till 20 licensierade piloter.
2 röster för 21 till 60 licensierade piloter.
3 röster för 61 till 120 licensierade piloter.
4 röster för 121 till 240 licensierade piloter.
5 röster för över 241 licensierade piloter.
Med licensierade piloter menas definitionen enligt 8.7
Förening äger rätt att företrädas av lika många ombud som den har röster.
En förening kan ej ha mer än 1/5 av totala röstetalet.

8.10

Beslut
Med undantag av ärenden enligt 7.2 samt 12.1 avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel majoritet.
Omröstning sker öppet såvida icke ombud begär sluten omröstning.
Vid val skall omröstning ske med de nominerade som erhållit lika röstetal.
Skulle vid omröstning, röstetal förbli lika avgör lotten.

8.11

Dagordning
Vid Årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Mötets behöriga utlysning.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare.
6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
7. Genomgång av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
8. Genomgång av revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Propositioner.
11. Motioner.
12. Fastställande av kommande verksamhetsplan.
13. Fastställande av budget.
14. Fastställande av förbundsavgift.
15. Val av:
- ordförande
- vice ordförande
- sekreterare
- kassör
- ordförande i utbildnings- och säkerhetskommittén
- ordförande i motorkommittén
- tävlingsansvarig
- två styrelseledamöter

-två revisorer
- en revisorssuppleant
- en representant och en suppleant att ingå i FSF styrelse
- en representant och en suppleant att ingå i FSF valberedning
- tre föreningar att bilda valberedning, varav en skall utses till sammankallande
8.12

Valbarhet
Valbar enligt 8.11 (15) skall vara myndig samt medlem i SSFF ansluten förening. Ledamot av
Förbundsstyrelsen är icke valbar till revisor eller revisorssuppleant.

8.13

Nominering
Rätt att nominera kandidat till val enligt 8.11 (15) äger ansluten förening. Nominering bör göras i
skrivelse till valberedning, men kan även ske genom röstberättigat ombud vid årsstämman.

8.14

Mandattid
Minst två och högst fyra av de som årsstämman väljer tillsätts för två arbetsår, övriga väljs för ett
arbetsår. Styrelsens arbetsår är från årsstämma till årsstämma.

8.15

Motioner
Motioner skall vara Förbundsstyrelsen till handa minst sex veckor före årsstämman. Motion ska
föreläggas förbundsstämman med styrelsens yttrande.

IX EXTRA ÅRSSTÄMMA
9.1

Utlysning
Extra årsstämma kan utlysas av Förbundsstyrelsen när den finner nödvändigt, samt av revisorerna eller
minst 1/5 av anslutna föreningar.

9.2

Kallelse
Kallelse skall sändas skriftligen till styrelseledamöter, FSF, RI, revisorer samt anslutna föreningar minst 6
veckor före extra årsstämman. I kallelsen skall anledningen finnas angiven samt dagordningen för den
extra Årsstämman.

9.3

Dagordning
Endast frågor som angivits i dagordningen får tas upp.

X FÖRBUNDSSTYRELSEN
10.1

Sammansättning
Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, USK-ordförande, MKordförande, tävlingsansvarig samt två övriga ledamöter.

10.2

Möten
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när Förbundsstyrelsen har beslutat
härom eller på framställning av minst fyra ledamöter. Vid styrelsemöten föres protokoll, skiljaktig
mening bör antecknas till protokollet.

10.3

Beslutsmässighet
För att Förbundsstyrelsen skall vara beslutsmässig vid styrelsesammanträden krävs vederbörlig kallelse
samt att minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst dock när RI är
röstberättigad enligt 4.2, blir vid lika röstetal det förslag som biträds av USK-ordförande gällande.
För alla beslut gäller enkel majoritet med undantag av 3.3. Röstning får ej ske genom fullmakt.

10.4

Avgående ledamot
Ledamot som önskar avgå före mandattidens utgång skall skriftligen meddela detta till Förbundsstyrelsen
som beslutar om entledigande.

10.5

Åligganden
Det åligger Förbundsstyrelsen att verkställa av årsstämman fattade beslut, samt att förbereda årsstämman.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att anslutna föreningar samt instruktörer förses med härför utarbetad
manual och kontinuerlig uppdatering avseende utfärdade bestämmelser.
Förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av verksamheten under dess arbetsår.
Det åligger Förbundsstyrelsen att handha och ansvara för SSFF:s medel samt att föra erforderliga böcker.

XI VALBEREDNING
11.1

Sammansättning
Valberedning består av tre Föreningar som väljs på årsstämman. Årsstämman skall utse en förening som
sammankallande. Föreningarna utser sin representant till valberedningen där den sammankallande
föreningens representant är ordförande.

11.2

Uppgift
Valberedningen skall inför årsstämman föreslå kandidater till de olika posterna enligt 8.11. Förslag skall
utsändas tillsammans med årsstämmohandlingarna.

XII UPPLÖSNING SSFF
12.1

Upplösning
För upplösning av SSFF krävs beslut med minst 2/3 majoritet på två av varandra följande ordinarie
årsstämmor samt att detta beslut godkännes av FSF styrelse. Vid beslut om upplösning skall även beslut
om SSFF:s tillgångar fattas enligt 12.2

12.2

Tillgångar
SSFF:s tillgångar skall vid upplösning användas till idrottsfrämjande ändamål.

