
FÖRBUNDET

Greri'förbundsavtal

mellan

Svenska  Flygsportförbundet  (FSF) med  organisationsnumret  802014-7164

och  grenförbundet

Svenska  Hängflygförbundet  (SHF) med  organisationsnumret  802435-2893.

Svenska  Flygsportförbundet  (FSF) är ett  specialidrottsförbund  inom  Riksidrottsförbundet  som samlar

svensk  flygsport.  FSF har huvudansvaret  för  att  leda  och samordna  flygsportens  gemensamma

angelägenheter,  genom  att  skapa  förutsättningar  för  flygsporten  i Sverige  och företräda  flygsporten

både  nationellt  och internationellt.

Detta  avtal  syftar  till  att  klargöra  de villkor  som  finns  i våra  stadgar  för  att  uppfylla  kraven  att  ha

statusen  Grenförbund  (GF) till  Svenska  Flygsportförbundet  (FSF) samt  villkoren  för  de bidrag  FSF

ger.  Avtalet  reglerar  även  villkoren  för  den internationella  delegeringen  inom  Fådåration

A6ronautique  Internationale  (FAI).

(31 Avtalets  giltighetstid

Detta  avtal  är giltigt  för  tidsperioden  1 maj 2020  tillsvidare.

Uppsägning  av avtalet  kan göras  av respektive  part  löpande  och uppsägningstiden  är tre  månader.

%2 Stacigar
Grenförbundet  (GF) skall följa  överenskomna  stadgar  enligt  FSF:s stadgar  under  rubrikerna

@ GRENFe>RBUNDS ORGANISATION

*  GRENFöRBUNDS  NORMALSTADGAR

ö GRENFöRBUNDS  ÅLIGGANDE  OCH BEFOGENHETER

%3 Bic'lrag

FSF:s styrelse  fattar  årligen  beslut  om ett  organisationsbidrag  som  tillfaller  grenförbund  enligt:

*  Större  GF -  fullt  organisationsbidrag

Minst  20 medlemsföreningar  med minst  1000  medlemmar

*  Mindre  GF -  halvt  organisationsstöd

Minst  10  medlemsföreningar  med minst  500 medlemmar

*  GF med i flygsportnätverket

De GF som inte  har 10  medlemsföreningar  eller  minst  500 medlemmar

2020  är ett  övergångsår  där  även  GF inom  flygsportnätverket  tar  del av en fjärdedels

organisationsstöd.  Från och med  år 2021  upphör  stödet  till  flygsportnätverket.  För att  få ta del av det

ovan  beskrivna  bidraget  skall  detta  Grenavtal  vara  påskrivet.

0rganisationsstödets  syfte  är att  organisera  och administrera  GF:s idrottsgrenar  och

idrottsverksamhet  samt  utveckla  dessa i enlighet  med  FSF:s strategi.  Därför  skall organisationsstödet

till  samtliga  GF nyttjas  för  detta  ändamål.

Vid sidan  om organisationsstöd  kan alla grenförbund  söka projektmedel.  För beviljade  projekt  gäller

att  de skall redovisas  enligt  överenskommelse  per  projekt  och om inte  medlen  används  inom

projektet  skall medlen  betalas  tillbaka.
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j4  Antidoping  och  sar'iktior"ierir'ig  av  tävlingar

GF skall  upplysa  de medlemmar  som utövar  sin verksamhet  i enlighet  med  den  definition  av

idrottsverksamhet  som  FSF lagt  fast  i sin verksamhetsidöl  om FSF:s antidopingprogram  och  uppmana

sina utövare  att  genomföra  webbutbildningen  "Ren  vinnare"  och  att  föreningarna  "vaccinerar"  sig

mot  doping.

FSF skall, via gs@flygsport.se,  kontinuerligt  uppdateras  med plats, datum,  hemsida och

tävlingsledares  kontaktuppgifter  för,  av GF, sanktionerade  tävlingar  åt FSF. Från 2021  skall  de

sanktionerade  tävlingarna  som  har  SM status  senast  sista  februari  vara  anmälda  till  FSF. Det  är viktigt

att  GF meddelar  arrangören  att  sanktionen  för  tävlingen  är ifrån  Svenska  Flygsportförbundet.  Alla

tävlingar,  som  sanktioneras  skall  följa  FSF:s giltiga  tävlingsregler:

https://www.fIyHsport.se/Dokument/stadHarreglerochpoIicy/

FSF ska, via zs@fly@sport.se,  kontinuerligt  uppdateras  med  kontaktuppgifter  för  lagledare  eller

motsvarande  då GF har  deltagare  på internationella  tävlingar  och  landslagsträffar.

Slutresultat  av sanktionerade  tävlingar  skall årligen sändas till Hs@flyzsport.se  dock senast 15
december  för  respektive  år.

5 Fådåration  Ae'ronautique  Internationale

*  FSF överlåter  till  GF att  själva  utse  delegat  och  suppleant  inom  sin kommission  i Fådäration

Aåronautique  Internationale  (FAI).

*  GF förbinder  sig att  hålla  FSF informerade  om  vilka  delegater  som  är utsedda  att

representera  Sverige  i grenkommissionen  i FAI.

*  FSF förbinder  sig att  anmäla  delegater  och  suppleanter  till  FAI inom  10  dagar.

*  GF har  genom  detta  avtal  delegering  från  FSF att  besluta  i internationella  frågor  som  berör

GF. Internationella  frågor  som  också  berör  annat  grenförbund  skall  tillställas  FSF för

samordning.  Ansökan  om  att  arrangera  CAT1 tävling  skall  godkännas  av FSF. Om FSF har  en

uttalad  internationell  policy  skall  GF:s delegater  försöka  följa  den.

*  GF står  för  kostnaden  för  sina  delegater.

*  FSF står  för  medlemsavgiften  inom  FAI samt  Europe  Air  Sports  (EAS).

*  Avtal  som  kan  drabba  FSF ekonomiskt  får  ej ingås  utan  att  samråd  skett  med  FSF. Efter  att

samråd  skett  kan FSF godkänna  underskriften  av sådant  avtal.

1 Flygsport  är motion,  träning,  tävling  och uppvisning  i flygsportförbundets  olika  grenar.  I våra föreningar

erbjuds  möjigheten  att  utöva  flygsport,  utifrån  individens  egna förutsättningar  och ambitioner,  under  hela

livet.
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Grenkommission  kopplat  till  grenförbund

FA!  Åerobatics  Cominission  (CIVA)
Svenska  Konstflygförbundet

FAl  Aeroinodelling  C'oinmissioii  (CIAM) Sveriges  Modellflygförbund

FAl  Ainatetir-tuiilt  & Experiincntal  !kircrat-t

Coininission  (CIACA)

FAI Ballooning  Commission  (CAI) Svenska  Ballong  Federationen

FAl  General  Aviation  Coininission  (GAC) KSAK Motorflygförbundet

F,AI Gliding  Coininission  (IGC) Svenska  Segelflygförbundet

FAl  Hang  Gliding  & Paraglidiiig  Commission  (CIVL)

Svenska  Skärmflygförbundet  (I

samverkan  med  Svenska

Hängflygförbundet)

FAI  Microligl'it  &  Paramotor  C'on'iinission

(C. lMA)
KSAK Motorflygförbundet

t:Al  Skydiving  Ccimmission  (ISC) Svenska  Fallskärmsförbundet

6 Icke  medlemrnar

Om GF har  medlemmar  som  inte  är medlemmar  i FSF så skall  dessa  i särskild  ordning  redovisas  till

FSF via Hs@flyHsport.se.  Syftet  med det bidrag FSF:s ger är, enligt  E3 3 ovan,  att utveckla

idrottsverksamheten  i GF. Därför  ska grenbidraget  nyttjas  för  detta  ändamål  och  inte  nyttjas  för

medlemmar  i GF som  inte  är medlemmari  FSF.

Göteborg  2020-03-25

I Folkesson

Generalsekreterare

Ort  och  datum

Firmatecknarens  signatur  för

Svenska  Hängflygförbundet

Svenska  Flygsportförbundet
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Namnförtydligande
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