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Inbjudan till
Svenska SkärmFlygFörbundets och
Svenska Flygsportförbundets
årsmöte 2013.
Datum:

Lördag 16 mars 2013

Plats:

Uppsala Konsert & Kongress
Vaksala torg 1, Uppsala

09.45-10.00

Registrering

10.00-12.45

Årsmöte SSFF

12.45-13.00

SSFF bjuder på ”lunchmacka”

13.00-16.00

Årsmöte Flygsportförbundet FSF
(anmäl ert deltagande till FSF senast 5 mars)

I år håller vi vårt årsmöte samma dag som Sv. Flygsportförbundet. Avsikten är att ni då
även kan delta och representera skärmflyget på FSF årsstämma utan att det kostar
klubben något extra. SSFF ersätter resekostnaden (enligt billigaste färdsätt) för max 2
medlemmar från varje klubb som kommer till SSFF årsmöte. Eventuella
övernattning(ar) ersätts inte. Det är givetvis uppskattat om fler klubbmedlemmar från
respektive klubb har möjlighet att komma. Ersättningen utbetalas mot reseräkning
som skickas in till kansliet, efter årsmötet.
Vi uppmuntrar så många klubbar som möjligt att komma till årsmötet då SSFF’s
arbete i grunden helt och hållet är ett medlemsuppdrag.
OBS! Glöm ej att ta med er fullmakten att representera er förening.
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Styrelsens sammansättning
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Utbildnings- & säkerhetskommittéordförande:
Sekreterare:
Motorkommittéordförande:
Tävlingskommittéordförande:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Pär Jönsson
Sune Cullberg
Sune Cullberg
Ori Levin
Lars M Falkenström
Per Linnstrand
Marko Wramén
Håkan Polanik
Anna Hadders
Ola Gustafsson

Till varje styrelsesammanträde har kanslichef Hans-Peter Pinaitis Fallesen varit
adjungerad.
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Allmän verksamhetsberättelse SSFF för året 2012
Denna allmänna verksamhetsberättelse återger på ett övergripande sätt SSFF:s arbete
under
verksamhetsåret 2012. Mer ingående berättelse finns under respektive kommitté.
Minnet av 2012 för vår organisation och sport kommer framförallt att präglas av de tre
dödsolyckor som inträffade i juli och augusti. Den 18 juli nåddes vi av beskedet att en
svensk pilot omkommit under bergsflygning i franska alperna. Ca tre veckor senare
innebar helgen 11-12 augusti sportens hittills dystraste. Inom loppet av 24 timmar
omkommer två paramotorpiloter och en passagerare skadas allvarligt. Ena olyckan
inträffar i Boden, Norrbottens län och den andra på Hornlanda flygfält utanför Kisa i
Östergötlands län.
Dessa tre olyckor tillsammans med flera andra olyckor med allvarliga personskador har i
stor grad präglat styrelsen och kansliets arbete under 2012. Dels det praktiska runt
olyckorna, utredningar, myndighetskontakter, kontakter med anhöriga/klubbar men även
det strategiska arbete med säkerhetsmöte/seminarium.
Vårt delegeringsavtal löpte ut i november 2011 men förlängdes till 2012-03-31. Efter olika
möten och kontakter 2011 och ett antal kompletteringar fick SSFF ett nytt delegationsavtal
i mars.
Verksamhetsårets indelning – Styrelsens arbetsår inleddes vid årsmötet mars 2012 i
Stockholm.
Medlemsantal Under året har 385 personer påbörjat en skärmflygutbildning men 185 är
ännu ej klara. 1.366 piloter förnyade sin licens eller blev klara med sin utbildning, vilket
resulterade i ett medlemsantal på 1.551 per 31/12.
Styrelsens sammansättning – Större delen av styrelsens omvaldes vid årsmötet i mars
2012 och styrelsemedlemmarna är geografiskt spridda över landet.
Styrelsens arbetssätt – Under arbetsåret har 5 st styrelsemöten hållits, varav ett var det
konstituerande direkt efter årsmötet.. SSFF:s styrelse har varit kostnadseffektiva då vi för
första gången haft ett fullt styrelsemöte via Skype samt använt gratis lokal i centrala
Stockholm ordnad av ordföranden vid några möten.
Mellan mötena har mindre arbetsgrupper och kommittéer arbetat. E-post och telefon har
använts flitigt. Arbetsresan 2012 gick 12-13 maj till Kåseberga i Skåne och innebar en helg
full av arbete, styrelsemöte och ingen flygning.
Det rekommenderas kommande styrelser och kommittéer att så tidigt som möjligt under
arbetsåret prioritera att få till en gemensam arbetsvecka alternativt ett större arbetsmöte,
då vår gemensamma erfarenhet är att vinsten av arbetskontinuiteten och effektiviteten blir
mycket hög.
Dödsolyckorna och övriga allvarliga olyckor innebar att även klubbarna inbjöds till
instruktörsseminariet i november. Mötet kom att präglas av ett allmän och strategiskt
arbete hur vi förbättrar säkerheten. Flera klubbar har haft egna säkerhetsmöten. SSFF
uppmanar klubbarna att utse säkerhetsansvariga och att man kontinuerligt aktivt jobbar
med säkerhetsfrågorna och attitydfrågorna.
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E-kansliet - E-kansliet utvecklas ständigt under ledning av vice ordförande. Medlems och
licensadministrationen sköts nu till stora delar över internet och har inneburit stora
effektivitetsvinster för både klubbarna och kansliet. Utvecklingen går vidare. Nytt vid
licensförnyelsen 2013 är att cirka 25% av förbundets medlemmar kunde förnya OCH
BETALA sin licens och försäkring via internet på SSFF:s webbutik. Den lösningen är ett
prov som är frivilligt och som några klubbar deltar i. Det kommer innebära en mycket stor
förenkling för klubbarna och förhoppningsvis en snabbare licenshantering.
Kansliet – Kansliets andra år har under ledning av HP Pinaitis Fallesen och med Wania
Pinaitis Fallesen som assistent ansvarat för de dagliga löpande rutinerna. Kansliet sköter
förutom löpande arbete för förbundet även SSFF:s ekonomi och bokföring. I och med att
kansliet sköter detta har förbundets utestående kundfordringar, som tidigare kunde uppgå
till betydande belopp nu nedbringats till ett minimum. Ett aktivt arbete tillsammans med
ordförande och kassör har resulterat i en kraftig ökning av finansiella intäkter.
Kansliet vill framföra ett stort tack till Björn Hårdstedt som bidragit med mycket hjälp runt
förbundets hemsida. Även ett stort tack till Kenneth Dahlberg som hjälpt kansliet med att
gå igenom och uppdatera gamla dokument på vår hemsida.
Ekonomi- Återhållsamhet och ekonomisk kontroll har präglat verksamheten 2012.
Styrelsen arbetsvecka som tidigare legat utomlands ersattes med en arbetshelg i Skåne.
Inga styrelsearvoden har utbetalats. Vissa engångskostnader som avser tidigare år har
belastat resultatet 2012. Budgeterat underskott för 2012 på -99.000 kr resulterade i ett
utfall, exklusive engångskostnader, på ca. 70.000 kronor vilket är en positiv avvikelse på
hela ca.170.000 kronor.
Internationella relationer – Samarbete med internationella förbund och organisationer
har bland annat skett genom deltagande på olika internationella sammankomster.
16-19/2 hölls Internationella mötet (CIVL) i Taipei, Kina. Sverige hade lämnat fullmakt till
Danmark då vi inte skickade någon representant.
11/2 hölls Europeiska mötet (EHPU) i Dublin, Irland. Sverige representerades genom HP
Fallesen.
9-10/6 hölls Europeiska säkerhetsmötet (ESTC) i Grobming, Österrike. Sverige var ej
representerat.
1/12 hölls Nordiska mötet (NHPC) i Stockholm Sverige var representerat genom HP
Fallesen och Marko Wramén samt Pär Jönsson som öppnade mötet och hälsade
deltagarna välkomna.
PR/Info – Medlemstidningen Skärmtrycket/Hypoxia har i år utkommit med fyra nummer.
Hypoxia producerar även nyheter på Facebook och i bloggform. Tidningen är en
uppskattad del av SSFF verksamhet. Marko Wramén har som redaktör lyckats skapa en
positiv lösning för tidning. Just nu pågår ett arbete inom Flygsportförbundet där man
undersöker möjligheterna för en gemensam tidning för några av flygsporterna Några
flygsporter har redan samordnat sina tidningar.
Försäkringar - Arbetet med våra försäkringar har skötts av HP Pinaitis Fallesen. Möte och
diskussioner har förts med vår försäkringsmäklare Tommy Andersson,
Försäkringsmäklarna Väst samt med Claes Björnsund, representant för vårt
försäkringsbolag SÄKRA.
Säkerhetsarbete - SSFF:s säkerhetsarbete och arbete med olyckorna har varit prioriterat.
Styrelsen önskar att det funnits mer tid över för dialog och träffar med våra medlemmar
och klubbar.
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SSFF verksamhetsplan 2013
Organisation
• att alltid ha piloternas säkerhet och klubbarnas säkerhetstänkande i centrum.
• att tillse att de större klubbarna har en säkerhetsansvarig
• att de större klubbarna har säkerhetsmöten
• att samverka för att skärmflygning i Sverige sker under organiserade former och
skapa förutsättningar för sportens utveckling och säkerhet.
• att verka för ett gott samarbete med myndigheter och andra organisationer
• att arbeta för att förenkla de regelverk som styr vår verksamhet från
luftfartsmyndigheternas sida.
• att tillsammans med anslutna klubbar verka för fler piloter i sporten
• att sprida en positiv bild om sporten i massmedia.
• att bedriva ett kostnadseffektivt och serviceinriktat förbundsarbete i styrelse och
kansli.
• att försätta effektivisera arbetet runt förnyelse/betalning av licenserna
Nordiskt och internationellt samarbete
• att delta i internationella samarbeten i den mån det känns realistiskt med hänsyn till
angelägenhetsgrad, kostnader och utfall.
Försäkringar
• att fortsätta jobba för att kunna utveckla vår försäkringslösning
Avslutningsvis vill jag tacka samtliga som bidragit till verksamhetsåret 2012
Pär Jönsson
Ordförande SSFF

Verksamhetsberättelse USK
USK-kommittén bestod under 2012 av följande personer:
Ori Levin (ordf.), H-P Fallessen (Sekreterare, Kansliets representant), Håkan Polanik
(instruktörsutbildare), Per Linnstrand (ansvarig för PM-kommittén), Tomas Peterson, Lars
Larsson samt Ola Gustafson. Alla förutom H-P Fallessen var vid årets slut instruktörer.
Kommittén genomförde under det gångna året fyra stycken protokollförda möten. Protokoll
finns att tillgå på SSFF:s kansli. Utöver detta har många frågor avhandlats via E-post och
telefon.
Exempel på sådant som hanterats på dessa möten är licensärenden såsom
dispensansökningar, disciplinärenden, konverteringar, licens- och utbildningssystem,
olyckor och incidenter samt planering av klubb- och instruktörsmöte
Utbildning
Ett förslag på nytt licenssystem togs fram under 2011 och detta arbete har fortsatt under
2012.
Tre grundläggande egenskaper för det nya systemet jämfört med tidigare system är att det
bygger mer på erfarenhet och flygtid än licensgrader, man ska kunna nå upp till P2 inom
respektive spår var för sig (hang, berg, vinsch och motor) samt att spåret för motor
integreras med friflyg för enklare övergångsregler och undvikande av luckor i systemet.
En remissrunda bland instruktörerna genomfördes under sommaren och efter en del
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finjusteringar genomfördes ytterligare en remissrunda bland både instruktörer och alla
klubbar anslutna till SSFF. Främst bland klubbarna framkom en hel del kritik mot förslaget
(till skillnad mot mottagandet på instruktörsmötet 2011). Det var också tydligt att de förslag
som inkom från klubbarna skilde sig väldigt mycket åt. USK kunde konstatera att det är
omöjligt att ta fram ett förslag som alla kommer att fullt ut gilla. Med anledning av kritiken
och den splittrade bild av hur ett licenssystem ska se ut beslöt USK att inte genomföra det
föreslagna licenssystemet till januari 2013. USK kom fram till att en större undersökning
bland instruktörer och klubbar måste göras som utgångspunkt innan arbetet med ett nytt
licenssystem kan fortsätta.
Föreskrifter och definitioner
Ingen ny version av FoD har publicerats utan det är fortfarande FoD 9.0 som fastställdes
2011-07-01 som är giltig. Däremot uppmärksammades en del otydligheter och
motsägelser i FoD som bör åtgärdas.
Klubbarna
Klubbrepresentanter har utsetts i styrelsen för att förbättra informationsflödet från SSFF till
klubbarna. I samband med det årliga instruktörsmötet bjöds säkerhetsansvariga in för en
säkerhetsdag den första dagen.
Instruktörer
Den 31 december 2012 fanns 35 instruktörer.
Instruktörsseminarium
Instruktörsseminariet genomfördes 24-25/11 2012 på Arlanda Quality Hotel, Arlandastad.
22 instruktörer närvarade, större delen av styrelsen, kanslipersonalen och av klubbarna
var elva stycken representerade.
Första dagen handlade om olyckor och säkerhet och var öppen för säkerhetsansvarige i
klubbarna. Norska generalsekreteraren Arne Hillestad berättade om det säkerhetsarbete
som görs i Norge.
En psykolog, Bright Ebenzer som undervisar på polishögskolan höll ett uppskattat föredrag
om hur att hantera sina rädslor.
Andra dagen handlade om licenssystem och utbildning. Ett fullständigt protokoll för
seminariet finns att tillgå på SSFF:s kansli.
Instruktörsutbildning
Under 2012 hölls en instruktörskurs för tre aspiranter. Ytterligare två aspiranter från
tidigare instruktörskurser slutförde sina moment under 2012 och början av 2013. Alla fem
är nu godkända på de utbildningsmoment som instruktörsutbildaren ansvarar för. Håkan
Polanik har varit ansvarig för instruktörskurserna.
Olyckor
Vi kommer minnas 2012 som ett mörkt år med tre dödsolyckor och flera riktigt allvarliga
olyckor. Totalt har inrapporterats 18 olyckor och incidenter. USK har lagt ner ett stort
arbete på att utreda dessa olyckor samt skriva haverirapporter för dödsolyckorna.
Myndigheter
Samtal, diskussioner och arbete har förts av styrelsen och kansliet gällande delegeringen
från
TSL och hur SSFF:s regelverk förhåller sig till TSL:s dokument LFS 2009:44.
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Verksamhetsplan USK 2013
Följande punkter utgör verksamhetsplan för USK
Utbildning
• Utföra en djupare undersökning bland instruktörer och klubbar hur de vill att ett
eventuellt nytt licenssystem ska se ut. Utifrån detta kan arbetet med ett nytt
licenssystem fortsätta.
• Uppdatera och komplettera utbildningsmanual och elevkort efter behov.
• Komplettera med utbildningsdokument som saknas pga förändringar i
licenssystemet.
• Ta fram en ny version av FoD med målet att göra det tydligare och få bort en del
motsägelsefulla formuleringar.
Klubbarna
• Ge stöd i den mån det efterfrågas.
• Anordna en säkerhetsdag gärna i samband med instruktörsmötet.
Instruktörer
• Fortsätta arbetet med att se över och bearbeta skolornas kursutvärderingar,
analysera instruktörernas verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner.
• Anordna instruktörsseminarium.
• Anordna utbildning för nya instruktörer.
Olyckor
• Utvärdera inkomna olycksrapporter.
• Arbeta för att fler olycks-/incidentrapporter lämnas in.
• Publicera sammanfattningar av alla olyckor där tillåtelse av den drabbade har
lämnats.
• Arbeta med en förenklad lösning för registrering av olyckor och incidenter.
• Vid behov lämna information om olyckor och olycksstatistik via förbundets officiella
informationskanaler.
Myndigheter
• Fortsätta representera SSFF vid utredningar.
• Internationellt och nordiskt samarbete.
• Delta i internationella samarbeten i så stor utsträckning som det finns tid till.
Ori Levin
USK ordförande
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Verksamhetsberättelse PM kommittén 2012
Ett flertal paramotorträffar har anordnats under året av olika klubbar och antalet
paramotorpiloter har ökat.
PM har inte kommit igång med tävlingsverksamhet på allvar ännu men några
klubbtävlingar har hållits. Flera klubbar har köpt in pyloner för att kunna träna pylonflygning
och förbereda sig för kommande tävlingsverksamhet.
PM piloter har varit och studerat tävlingsverksamhet utomlands bland annat i Frankrike,
pylonflygning verkar vara på frammarsch ute i Europa och det är antagligen den
tävlingsgren som de flesta vill satsa på även i Sverige.
PM kommittén har arbetat med frågeställningen kring bärande strukturer och
hållfasthetskrav för PM ekipage, utvecklingen ställer högre krav på typnings och
besiktningsverksamheten.
Under 2012 har paramotorkommittén varit hårt belastad med att utreda och analysera de
paramotorolyckor som inträffat under året. Tidigare har PM varit förskonat från allvarliga
olyckor med dödlig utgång. 2012 blev ett svart år för PM i Sverige men olyckorna till trots
har paramotor ganska låg olycksfrekvens om man ser till det totala antalet olyckor som har
hänt under de snart 10 år vi har kunna flyga paramotor under SSFF.
Ett utökat samarbete med klubbarna har initierats för att öka säkerhetstänkandet.
Sammantaget så har PM kommitténs arbete under 2012 präglats av olycksutredning och
arbete mot ökad flygsäkerhet.

Verksamhetsplan Paramotorkommittén 2013
•
•
•
•
•
•
•

Tävlingsverksamheten med paramotor kom så smått igång under 2012 och kommer
att uppmuntras under 2013.
Vi ser med förhoppning fram emot att försöka arrangera ett riksmästerskap i
pylonflygning under 2013.
Innehållet i paramotorutbildningarna kommer att ses över och anpassas.
Nya klassning/testmetoder för PM skärmar kommer att utvärderas.
PM typning och besiktningsverksamheten kommer att ses över då
paramotorutvecklingen går fort framåt.
Säkerhetsarbetet kommer att intensifieras.
Vi strävar efter fler flygträffar i stadsmiljö så att vi får tillfälle att visa upp vår sport
och kanske kan vi få fler att börja med sporten.

Per Linnstrand
Motorkommittéordförande
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Verksamhetsberättelse PR / Infokommitté
Under det gångna året har Info aktivt ökat och förbättrat rapporteringen från förbundet
styrelsemöten vilket har uppskattats av medlemmarna.
Främst har det inneburit att successivt uppdatera hemsida och forum med nyheter och
information från de olika arbetsuppgifter och möten som styrelsen ägnat sig åt.
Glädjande nog har besöksfrekvensen ökat på forumet och det gångna året har
medlemsantalet ökat med 9% till totalt 242. Dock är trafiken fortfarande märklig låg, men
det kanske har andra orsaker än rent innehållsmässigt.
Däremot har Info personligen rapporterat från sina insatser i diverse tävlingar för att främja
tävlingsintresset bland skärmflygarna och dessa reportage har många uppmärksammat,
vilket är glädjande.
Förbundets tidning Hypoxia har utkommit med 4 nummer av hög kvalitet och styrelsen är
väldigt nöjda med Marko Wramén som redaktör. Samtidigt är tidskriften beroende av att
piloterna skickar in eget material, inte minst när det gäller hängflyg och paramotor vilket vi
förhoppningsvis blir ännu bättre på framöver.
När det gäller närvaro vid mässor och evenemang så har SSFF funnits representerade vid
Vildmarksmässan i samband med förra årsmötet. Av privata arbetsmässiga skäl har dock
undertecknad hållit en låg profil under hösten men hoppas att infoarbetet kan intensifieras
framöver.

Verksamhetsplan PR / Infokommitté
•
•
•
•
•
•

Fortsatt utveckling av hemsida och forum.
Fortsätta arbetet med att försöka sälja in reklam på hemsidan.
Ge ut 4 nummer av Hypoxia i samarbete med Marko Wramén.
Öka intresset för tävling genom att exponera enskilda piloters bedrifter i samband
med
Tävling – inte minst när det gäller kvinnliga piloter.
Marknadsföra sporten i andra flygsportsammanhang.

Lars M Falkenström
Informationskommittén
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Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén
Följande tävlingar hållits i Sverige 2012
Sverige Cup Kittelfjäll 28 juni-1 juli.
På grund av blåsigt väder blev det bara ett heat. Resultat:
1 Magnus Eriksson 468p (33km)
2 Tor Jansson 411p
3 Mats Arctaedius 330p
Sverige Cup Åre 12-14 oktober
På grund av dåligt väder blev det inga godkända heat.
Göteborgspokalen 26-27 maj
1 Finn Madsen (51,5km)
2 Jonny Bergholtz (46,5km)
3 Pontus Mellgren (34,8km)
Åre Out & Return 28 april-1 maj
Den här gå- och flyg-tävlingen organiserad av bland annat Fredrik Gustafsson har snabbt
blivit mycket populär. Eftersom arrangörerna (och många av de lokala piloterna) föredrar
sina gamla oklassade tävlingsskärmar har man valt att hålla tävlingen utanför TKs regi för
att kunna tillåta just oklassade skärmar. Cirka 30 piloter deltog, vilket är stort. Inför 2013 är
ännu fler anmälda.
Resultat:
1. Martin Annsberg
2. Fredrik Gustafsson
3. Lars Gejlten
Svenska distansligan 2012:
1. Finn Madsen 321,8
2. Andreas Alexandersson 161,9
3. Rolf Nordström 130,8
SM i akro i Åre 2-5 augusti
18 deltagare varav hälften svenska. Tre omgångar flögs. Resultat:
1. Pål Hammar Rognøy
2. Mikael Kjellman
3. Emil Selin
SM i distans, Ager (Spanien) 23-29 juli
104 deltagare i Nordic Open varav (endast) 14 svenskar. Det flögs varje dag och fyra
godkända task räknades.
Resultat SM:
1. Magnus Österberg
2. Tor Jansson
3. Matts Eliasson
Cirrus vann lagtävlingen
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Internationellt
EM
Landslaget deltog i september 2012 i EM i distans i St André les Alps i Frankrike.
Lag och resultat (133 tävlande):
Magnus Österberg 34
Matts Eliasson 92
Magnus Eriksson 105
Tor Jansson 117
Tobias Hinas 118
Håkan Lindqvist 119
Som lag kom Sverige på plats 16 av 26.
Träningsläger
Ett träningsläger för Swepool hölls i Roldanillo, Colombia kring årsskiftet, i anslutning till en
internationell tävling. Lägret anordnades av Swepool-medlemmen Tobias Hinas. Tyvärr
deltog bara tre piloter: Tobias Hinas, Håkan Lindqvist och Tor Jansson.
Akro sammanfattning:
Landslag 2012 (världsranking inom parentes):
Pål Hammar Rognøy (24)
Emil Selin (33)
Mikael Kjellman (41)
Martin Kjellman (62)
Martine Eng (64)
Totalt finns tolv svenska piloter med i världsrankingen. Fyra svenskar deltog i den norska
akrotävlingen i Voss under extremsportveckan. Resultat:
Pål Hammar Rognöy 3
Mikael Kjellman 7
Emil Selin 10
Vid årets slut låg Sverige på sjunde plats i världsrankingen. Dåligt väder under 2012 ledde
till sämre träningsförhållanden och därför också sämre tävlingsresultat.

Verksamhetsplan för TK 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Försöka få fler Sverige Cup-tävlingar, bl a i Åre
Planera träningsläger för Swepool i anslutning till SM/NM i Vågå
SM i distans i samband med Nordic Open i Vågå 15-22 juni
Distanslandslag i VM i bulgariska Sopot 13-26 juli
Akro: fler piloter på topp5 Nordic Championships i akro (Åre)
Akro: Resa till Norges Cup – Voss
Akro: Resa till NorgesCup - Selbu (Trondheim)
Akro: Träninsresa till Organya - Spanien
Akro: Flera svenska piloter till SM

Marko Wramén
Tävlingsansvarig
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Dagordning SSFF årsmöte 2013
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 förbundsavgift.
14. Fastställande av budget.
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.
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande
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RÖSTLÄNGD

KLUBB
Skärmflygklubben Göteborg (SFG)
Club Parapente Syd (CPS)
Fenix Skärmflygklubb
Åre Skärm- & Drakflygklubb
Cirrus Skärmflygarklubb
Bodens Paramotorklubb
Smålands Skärmflygklubb
Skärmflygklubben Dalmåsarna
Västra Skärmflygklubben (VSK)
Örebro Friflygklubb
Njord Skärmflygklubb
Glidflygarna Häng- & Skärmflygklubb
Skärmflygklubben Pegasus
Skärmflygklubben Solskärmarna
Skärmflygklubben Fjällflygarna
Norrköpings Skärmflygklubb
Norrsken Häng- Skärmflygklubb
Vadstena skärmflygklubb
Piteå Flygklubb
B-Stallet
Paragliding Friends Gotland
Paraclub 2000
Frisksportarnas Skärmflygklubb
Sällskapet Flygarna HVTO
Skärmflygklubben Sleipner
Rotormännen Skärmflygklubb
Bohusläns Skärm & Hängflygklubb Konvektionen
Skärmflygklubben Branäs Wings
Pilot Skärmflygklubb
Linköpings Häng- & Skärmflygklubb

Medlemmar

Röster

188
188
165
143
105
81
76
66
50
39
31
29
23
22
21
21
20
17
17
15
14
8
8
5
3
3
3
2
2
1
1366

Summa licensierade piloter:

1366

Piloter under utbildning:

185

Totalt antal medlemmar:

1551
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närvarande
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58

RESULTATRÄKNING

Not

Förbundets intäkter
Nettoomsättning
Bidrag
Summa intäkter

1
2

2012-01-01 - 2011-01-01 2012-12-31
2011-12-31

2 223 924
69 965
2 293 889

2 150 575
69 715
2 220 290

-1 259 537
-1 113 183
0
-2 372 720

-1 222 442
-1 071 288
-16 595
-2 310 325

-78 831

-90 035

42 590
13 511
26 288
0
82 389

0
0
26 809
-300
26 509

Resultat efter finansiella poster

3 558

-63 526

Årets resultat

3 558

-63 526

Förbundets kostnader
Förbundskostnader
Övriga externa kostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

3

Verksamhetens resultat
Utdelning på aktier och andelar
Resultat av avyttring av kapitalplaceringsaktier
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster
Summa resultat från finansiella investeringar
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BALANSRÄKNING

Not

2012-12-31

2011-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristig placering
Summa Kortfristiga fordringar

71 695
118 442
3 808
0
193 945

15 595
0
239 148
900 000
1 154 743

Kassa och Bank

1 407 375

303 017

Summa omsättningstillgångar

1 601 320

1 457 760

SUMMA TILLGÅNGAR

1 601 320

1 457 760

1 406 944
3 558
1 410 502

1 470 470
-63 526
1 406 944

0
23 200
167 618
190 818

0
22
50 794
50 816

1 601 320

1 457 760

Inga
Inga

Inga
Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda inäkter
Summa Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för
ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod
periodiseras bidraget över denna period.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

2012-01-01 2012-12-31

2011-01-01 2011-12-31

Not 2 Nettoomsättning
Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:
Licenser
Övriga försäljningsintäkter
Summa

2 098 650
125 274
2 223 924

2 054 323
96 252
2 150 575

50 600
1 208 937
1 259 537

54 277
1 165 586
1 219 863

Not 3 Upplysning om förbundskostnader
Idrottsverksamhetens kostnader
Kostnader för licenser
Summa
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Stockholm den

2013

Svenska Skärmflygförbundet

Pär Jönsson

Sune Cullberg

Ori Levin

Per Linnstrand

Marko Wramén

Håkan Polanik

Anna Hadders

Ola Gustafsson

Min revisionsberättelse har lämnats den

2013

Margareta Kleberg
Auktoriserad revisor
Av Svenska Skärmflygförbundet
utsedd revisor
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BUDGETFÖRSLAG 2013
Res.
Enh.
1
2
3
4
5
6
7

100
150
160

200
220
230
250
280

300
350

400
420
430
440
450
470

500
510
515
520
530
540
550
590

600
630

700

Namn

BUDGET 2011

Utfall 2011

Förs lag 2012

Utfall 2012

Förslag 2013

Försäkring och Licenser
Landslaget elitbidrag
Informationskommittén
Utbildnings- o säkerhetskommittén
Arbetsutskottet
Motorkommittén
Ränteintäkter
Summa

1 980 000 kr

2 053 333 kr

2 055 000 k r

60 000 kr

35 970 kr

24 000 k r

70 000 kr

33 117 kr

30 000 k r

70 000 kr

62 835 kr

60 000 k r

40 000 kr

33 745 kr

30 000 k r

0 kr

26 809 kr

30 000 k r

2 220 000 kr

2 245 809 kr

2 229 000 k r

82 389 kr
50 000 kr
2 306 013 kr 2 290 000 kr

Försäkring och licenser
Försäkring
Klubbidrag
Summa

1 100 000 kr

1 158 718 kr

1 160 000 k r

1 160 371 kr 1 150 000 kr

15 250 kr

0 kr

1 100 000 kr

1 173 968 kr

1 160 000 k r

18 713 kr
15 000 kr
1 179 084 kr 1 165 000 kr

Tävlingskommitten
Landslaget
Swepool
Sverige CUP
Kurser/seminarier
Summa

214 000 kr

32 483 kr

174 000 kr

8 743 kr
54 731 kr
17 486 kr
1 467 kr

120 000 kr

174 000 kr

82 427 kr

120 000 kr

Informationskommitte
Hypoxia
Summa

250 000 kr

22 708 kr
252 819 kr
275 527 kr

15 000 kr
250 000 kr
265 000 kr

Utb och Säk Kommittén
Instruktörs seminarium
Instruktörsutbildning
Föreskrifter & Definitioner
Utbildningsbok
PM
Summa

110 000 kr

3 695 kr
83 177 kr
63 098 kr

80 000 kr

AU
Styrelse
Styrelsens arbetsvecka
Kansli / administrativa kostnader
Revision / bankkostnader
Data IT
Årsmöte
Övrig förvaltning
Summa

Transportstyrelsen
Summa
Internationell verksamhet
Summa
Resultat
Inkomster
Utgifter
Summa

2 059 154 kr 2 075 000 kr
32 649 kr
15 000 kr
32 097 kr
20 000 kr
62 408 kr
100 000 kr
37 316 kr
30 000 kr

0 kr

0 kr

42 714 kr
52 250 kr
13 174 kr
0 kr
214 000 kr

250 000 kr

140 621 k r
26 025 kr

25 000 k r

271 557 k r

250 000 kr

297 582 k r

275 000 kr

0 kr

40 000 k r

44 523 kr

40 000 k r

3 000 kr
0 kr
37 094 kr

4 699 kr
154 669 kr

56 000 kr
30 000 kr
166 000 kr
20 000 kr
40 000 kr
40 000 kr
415 000 kr
25 000 kr
40 000 kr
25 000 kr

0 kr

0 kr

0 kr

110 000 kr

84 617 kr

80 000 k r

30 000 kr

10 000 kr

20 000 k r

95 000 kr

21 682 kr

40 000 k r

0

42 856 kr

40 000 k r

375 000 kr

419 543 k r

400 000 kr

0

20 755 kr

20 000 k r

0

12 323 kr

25 000 k r

45 000 kr

23 898 kr

25 000 k r

0 kr
35 819 kr
0 kr
419 342 kr
25 985 kr
59 394 kr
29 367 kr

545 000 kr

553 443 k r

570 000 kr

569 907 kr

605 000 kr

0 kr

28 810 kr

24 000 k r

0 kr

9 273 kr

0 kr

38 083 kr

24 000 k r

6 740 kr
6 740 kr

0 kr
0 kr

12 000 kr

19 431 kr

45 000 k r

12 000 kr

19 431 kr

45 000 k r

34 101 kr
34 101 kr

25 000 kr
25 000 kr

2 386 kr

Budge t 2011

Utfall 2011

Budget 2012

2 220 000 kr

2 245 809 kr

2 229 000 k r

2 231 000 kr

2 307 745 kr

2 328 000 k r

-11 000

-61 936

-99 000
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Utfall 2012 Budget 2013
2 306 013 kr 2 290 000 kr
2 302 455 kr 2 346 000 kr
3 558
-56 000

Styrelsen yrkar avslag på motionen.
Motivering:
Att ändra i licenssystemet är ett mycket komplext och tidskrävande arbete.
Att kräva en detaljnivå på remissförslaget där ändringar i FoD finns med är inte
realistiskt.
Remissen ska på ett övergripande sätt redogöra för ändringar och dess konsekvenser.
När dessa är antagna vidtar det stora detaljarbetet med att förändra alla styrdokument i
enlighet med beslutet.
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Styrelsen yrkar bifall av motionen.
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Styrelsen yrkar bifall av motionen.
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Valberedningens förslag 2013
Skärmflygförbundets årsmöte 2012 utsåg till valberedning:
•

Skärmflygklubben Göteborg (sammankallande),

•

Boden Paramotorklubb

•

Skärmflygklubben Dalmåsarna.
(Dalmåsarna meddelade efter en tid att dom tyvärr inte hade möjlighet att fortsätta
med valberedningsarbetet.)

Valberedningen har enats om följande förslag till styrelsens 9 platser för kommande
verksamhetsår.
Ordförande

Pär Jönsson, Åre Skärm- och Drakflygklubb (omval) mandattid 1 år

Vice ordf

Sune Cullberg, Skärmflygklubben Göteborg (omval) mandattid 2 år

Kassör

Vakant

Sekreterare

Lars Falkenström, Cirrus Skärmflygarklubb 1 år kvar

USK ordf.

Per Linnstrand Skärmflygklubben Sleipner (omval) mandattid 2 år

PM ordf.

Per Linnstrand

Tävlingsansvarig

Vakant

Ledamot

Kristina Gerard, Skärmflygklubben Göteborg (nyval) mandattid 2 år

Ledamot

Bahman Honarju, Piteå Flygklubb (nyval) mandattid 2 år

Ledamot

Anna Hadders, Club Parapente Syd 1 år kvar

Revisor 1

Margareta Kleberg, Klebergs Revision AB (omval)

Revisor 2

Tintin Öhman, Klebergs Revision AB (omval)

Revisorssuppleant

Anders Granfeldt, Örebro Friflygklubb (omval)

En representant och
en suppleant att ingå
i FSF styrelse

Pär Jönsson (omval) och Sune Cullberg (omval)

En representant och
en suppleant att ingå
i FSF valberedning

Pär Jönsson (omval) och Sune Cullberg (omval)

Tre föreningar att bilda Club Parapente Syd, sammankallande
valberedning,
Branäs Wings
varav en skall utses till Frisksportarna
sammankallande
Valberedningen kommer att arbeta vidare med att hitta personer till vakanserna.
Göteborg 2013-02-14
Peter Lord & Peter Backman
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SVENSKA SKÄRMFLYGFÖRBUNDET
FULLMAKT ATT REPRESENTERA FÖRENING
Förutom att representera sin egen förening äger man rätten att även representera en
förening till via fullmakt. Fullmakter i original skall medtagas till årsmötet.
Förening:

Ombud

Föreningen äger rätt att representeras av lika många ombud som man har röster.

Ort Datum

Ort Datum

Klubbordförande

Styrelseledamot i klubben
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