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Definitioner 

RF – Riksidrottsförbundet 
FSF – Svenska Flygsportförbundet 
GF – Grenförbund  
SDF – Specialdistriktsförbund 
DF – RF-SISU distrikt 
RIN – Riksidrottsnämnden 
DoN – Dopingnämnden 
EAS – Europe Air Sports 
FAI – Fédération Aéronautique Internationale som är det internationella flygsportförbundet 
ADSE - Antidoping Sverige AB  
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1 Kap – Allmänna bestämmelser 
1 § Ändamål 
Flygsport – idrotten för den som älskar att vara i luften! 

Svenska Flygsportförbundet (FSF) har till uppgift att leda flygsporten i Sverige i överensstämmelse med 
idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund samt att företräda flygsporten nationellt och 
internationellt. 

Flygsport är träning, tävling, motion och uppvisning i flera olika flygsportgrenar. I starka föreningar 
byggda på gemenskap under hela livet erbjuder vi möjligheten att utöva säker flygsport baserad på hög 
självkännedom och förutsättningar att utmana sig själv. 

FSF är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som aktivt motarbetar 
doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt all form av diskriminering och våld såväl på 
som utanför idrottsarenan. 

2 § Organisation 
FSF består av de föreningar som enligt 9 kap 1 § erhållit medlemskap i FSF.  
FSF har för sin regionala verksamhet specialidrottsdistriktsförbund (SDF), samt samarbetsavtal med 
grenförbund som hjälper FSF att utveckla specifika flygsportgrenar (enligt 6 kap). 

3 § Tillhörighet 
FSF är medlem i Riksidrottsförbundet (RF), SISU Idrottsutbildarna, Europe Air Sports (EAS) samt det 
internationella flygsportförbundet Fédération Aéronautique Internationale (FAI). FSF ska inom ramen 
för sitt medlemskap i nämnda organisationer följa deras stadgar, övriga bestämmelser samt fattade 
beslut, som utgör en integrerad del av FSF:s regelverk.  

4 § Beslutande organ 
FSF:s högsta beslutande organ är förbundsstämman. Övriga beslutande organ är förbundsstyrelsen 
samt av förbundsstämman valda nämnder. 

5 § Sammansättning av FSF:s olika organ 
FSF ska aktivt verka för att styrelser, valberedningar, nämnder och andra organ får en sammansättning 
i enlighet med idrottsrörelsens jämställdhets- och mångfaldsmål.  

6 § Firmateckning 
FSF:s firma tecknas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten 
till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. 

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda FSF ska återrapportera till förbundsstyrelsen. 

7 § Verksamhets- och räkenskapsår  
FSF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari–31 december.  

Förbundsstyrelsen ansvarar för räkenskaperna från förbundsstämma till och med påföljande ordinarie 
förbundsstämma. 

8 § Stadgetolkning 
Tvist om tolkningen av dessa stadgar ska hänskjutas till förbundsstämman. Om ärendet är brådskande 
kan det avgöras med enkel majoritet i förbundsstyrelsen, och ska därefter behandlas på nästkommande 
förbundsstämma. 
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9 § Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsstämma med minst två tredjedelar av antalet 
angivna röster.  

10 § Skiljeklausul 
Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat rättsförhållande gällde var, enskild medlem, funktionär, 
förening, IdrottsAB, SDF, DF, GF, SF, RF, Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB (ADSE) får 
inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i 
dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.  

Talan måste anhängiggöras senast inom två år från tvistens uppkomst.  

11 § Upplösning av FSF 
För upplösning av FSF krävs beslut med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid två på 
varandra följande förbundsstämmor. Beslut om disposition av FSF:s tillgångar ska fattas vid den sista 
förbundsstämman. Detta beslut fattas med enkel majoritet. 
 

2 Kap – Förbundsstämman 
1 § Tidpunkt och kallelse 
Förbundsstämman ska hållas före utgången av maj månad och hålls vartannat år (udda år) på plats 
som förbundsstyrelsen beslutar. Digitalt ses också som plats. Förbundsstämman får dock inte hållas vid 
tidpunkt då RF-stämma pågår.  

Kallelse till förbundsstämma ska utfärdas av förbundsstyrelsen, dels genom kungörelse via FSF:s 
officiella kungörelseorgan senast åtta veckor före mötet, dels genom meddelande till röstberättigade 
föreningar senast åtta veckor före förbundsstämman.  

Senast tre veckor före förbundsstämman ska föredragningslista för förbundsstämman, röstlängd, 
verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelse(r), verksamhetsplan med ekonomisk ram 
samt förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna förslag (motioner) med 
förbundsstyrelsens yttranden publiceras på FSF:s hemsida.  

2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsstämma 
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämma ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex 
veckor före förbundsstämman. Rätt att inge förslag tillkommer förbundsstyrelsen (propositioner) samt 
röstberättigad medlemsförening, GF och SDF (motioner). 

Förslag ska föreläggas förbundsstämma med förbundsstyrelsens utlåtande. 

3 § Sammansättning och rösträtt 
Förening företräds vid förbundsstämman av ombud. Ombuds rösträtt ska styrkas med fullmakt 
utfärdat av föreningens firmatecknare. Förening med fler än en röst har rätt att företrädas av lika 
många ombud som röster. Om förbundsstämman hålls digitalt ska varje röst företrädas av ett ombud. 

Endast ombud vars förening senast den 31 december året före förbundsstämman har betalt föreskriven 
avgift och i övrigt året före förbundsstämman fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser gentemot FSF och 
grenförbund har rösträtt vid förbundsstämman.  

Förening har lika många röster på förbundsstämman som det antal grenförbund som föreningen tillhör 
per den 31 december året före förbundsstämman. 
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Ett ombud har rätt att företräda högst tre föreningar och totalt högst åtta röster. Om förbundsstämman 
hålls digitalt har ett ombud rätt att företräda endast en medlemsförening. 

4 § Yttrande- och förslagsrätt 
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstämma har, förutom ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter 
och FSF:s högste tjänsteman samt motionär i fråga om egen motion.   

Valberedningens ordförande och övriga ledamöter har rätt att yttra sig i de ärenden valberedningen 
berett. 

Revisorerna har yttranderätt i ärenden de berett. 

Med förbundsstämmans samtycke har även annan yttranderätt. 

5 § Ärenden vid förbundsstämma 
Förbundsstämmans förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice 
ordföranden. 

Vid förbundsstämma ska följande ärenden förekomma: 

1. Fastställande av röstlängd för förbundsstämman på grundval av den av förbundsstyrelsen 
upprättade röstlängden. 

2. Fastställande av föredragningslista för mötet. 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
4. Val av mötesordförande. 
5. Val av protokollssekreterare för mötet. 
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt 

behövligt antal rösträknare. 
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 

a. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de senaste två verksamhetsåren. 
b.  förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för de senaste två räkenskapsåren. 
c.  revisorernas berättelse för samma tid. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 
9. Behandling av   

a. propositioner (förbundsstyrelsens förslag). 
b. verksamhets- och ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod. 
c. motioner som inkommit enligt 2 kap 2 §. 
d. ärenden som i övrigt hänskjutits till mötet samt. 

10. Fastställande av förbundets officiella kungörelseorgan. 
11. Fastställande av medlemsavgift till förbundet för kommande verksamhetsperiod. 
12. Kandidatnominering för val enligt punkt 13. 
13. Val på för en tid av två år: 

a. Förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen  
b. Vice ordförande och förbundskassör 
c. Styrelseledamöter  
d. Revisionsfirma 
e. En lekmannarevisor jämte personlig suppleant  
f. Ordförande i Disciplinnämnden  
g. Fem ledamöter i Disciplinnämnden  
h. Ordförande i Valberedningen  
i. Tre övriga ledamöter i Valberedningen 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 
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6 § Valbarhet 
Valbar är varje person som är medlem i en till FSF ansluten förening. Ledamot för förbundsstyrelsen är 
inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Arbetstagare hos FSF eller dess SDF får inte väljas till 
ledamot av förbundsstyrelsen eller valberedningen. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara 
revisor- eller revisorssuppleant. Revisionsfirman ska företrädas av auktoriserad eller godkänd revisor. 

7 § Extra förbundsstämma 
Förbundsstyrelsen kallar till extra förbundsstämma när den så finner erforderligt eller om det begärs av 
revisorerna eller minst 1/10 av antalet röstberättigade föreningar.  Sådan framställning ska ske 
skriftligen och innehålla skäl för begäran. Kallelse till extra förbundsstämma ska utfärdas av 
förbundsstyrelsen inom 14 dagar efter begäran inkommit, dels genom kungörelse via FSF:s officiella 
kungörelseorgan, dels genom meddelande till röstberättigade föreningar. Senast åtta veckor efter att 
kallelsen utfärdats ska extra förbundsstämma hållas.  

Senast två veckor före extra förbundsstämman ska handlingar, med förbundsstyrelsens yttranden vara 
publicerade på FSF:s hemsida. 

Vid extra förbundsstämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Extra 
förbundsstämma får inte äga rum under tid då RF-stämma pågår. 

8 § Beslut och omröstning 
Beslut fattas med omröstning. 

Med undantag för de i 1 kap 9 § och 11 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel 
majoritet. Enkel majoritet är antingen absolut eller relativ. 

Personval avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta 
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.  

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna 
röster. 

Omröstning kan ske öppet, men om röstberättigat ombud begär sluten omröstning ska detta 
genomföras. 

Vid omröstning som ej avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden 
vid mötet, om denne är röstberättigad. Om denne inte är röstberättigad avgör lotten. Vid personval ska 
i händelse av lika röstetal lotten avgöra.  

9 § Ikraftträdande 
Beslut fattade av förbundsstämma gäller från förbundsstämmans avslutande om inte annat bestäms. 
 

3 Kap – Valberedningen 
1 § Sammansättning 
Valberedningen ska ha en jämn fördelning mellan könen och består av ordförande samt tre övriga 
ledamöter, valda vid förbundsstämman. Den ska inom sig utse vice ordförande och sekreterare. 
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst två övriga ledamöter så bestämmer och är 
beslutsför när samtliga ledamöter kallats och minst två är närvarande.   
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2 § Uppgifter 
Valberedningen upprättar förslag till kandidater för val enligt 2 kap §5 punkt 13a-13g. Dessutom ska 
valberedningen ta fram förslag till mötesordförande och mötessekreterare vid förbundsstämma och 
extra förbundsstämma. Vidare ska valberedningen: 

• före förbundsstämman fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar kandidera för 
kommande mandatperiod, 

• senast åtta veckor före förbundsstämman meddela röstberättigade föreningar vilka som står i 
tur att avgå, namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på kandidater  

• senast två veckor före förbundsstämman meddela röstberättigade föreningar sitt förslag 
beträffande varje val som beretts samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som 
föreslagits till valberedningen. 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om. 
 

4 Kap – Revisorer 
1 § Revision 
FSF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av revisionsfirma som företräds av auktoriserad 
eller godkänd revisor. Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av FSF:s räkenskaper, 
förbundsstämmo- och förbundsstyrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Räkenskaperna med tillhörande handlingar ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före 
förbundsstämman eller före mars månads utgång det år förbundsstämma ej genomförs. Efter 
verkställd revision ska revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före 
förbundsstämman eller före maj månads utgång det år förbundsstämma ej genomförs. 

2 § Lekmannarevisor 
FSF:s lekmannarevisor ska löpande granska om FSF:s verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
ekonomiskt tillfredsställande sätt och om FSF:s interna kontroll är tillräcklig. Det åligger FSF:s 
lekmannarevisor att följa upp att disciplinnämndens och RIN:s fattade beslut efterlevs och exekveras. 

Lekmannarevisorn ska efter verkställd granskning, senast tre veckor före förbundsstämman varje år 
eller före maj månads utgång det år förbundsstämma ej genomförs, till förbundsstyrelsen överlämna en 
granskningsrapport. 
 

5 Kap – Förbundsstyrelsen 
1 § Sammansättning 
Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, förbundskassör och fyra ledamöter. Styrelsen 
ska bestå av maximalt fyra personer av samma kön. 

Den i FSF anställda personalen äger rätt att bland sig utse en adjungerad ledamot i förbundsstyrelsen 
jämte suppleant.  

Jämställdhet eftersträvas i delegationer där fler än en person ska ingå. 
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2 § Förbundsstyrelsens åligganden 
Förbundsstyrelsen är FSF:s beslutande organ när förbundsstämman inte är samlad. 

Förbundsstyrelsens uppgifter är att: 

1. Bedriva verksamheten enligt gällande stadgar och verkställa förbundsstämmans  
beslut. 

2. Verka för flygsportens utveckling och företräda densamma; tillvarata FSF:s intressen och följa 
utvecklingen inom flygsporten utomlands samt delta i det internationella samarbetet. 

3. Säkerställa att FSF:s gällande regler och bestämmelser efterföljs av anslutna föreningar och GF, 
samt att övervaka efterlevnaden av RF:s, FSF:s och FAI:s stadgar och av dessa organisationer 
utfärdade regler. 

4. Tillsätta arbetsgrupper för verksamheten inom FSF och fastställa instruktioner för sådana 
arbetsgrupper. 

5. Tillsätta FSF:s representanter i styrelser och organisationer där FSF är representerat. 
6. Upprätta plan för antidopningsarbete och aktivt arbeta för en dopningsfri verksamhet. 
7. Upprätta samarbetsavtal med grenförbund. 
8. Samarbeta med myndigheter och organisationer vars verksamhet berör FSF samt 

marknadsföra flygsporten hos myndigheter, allmänhet och massmedia. 
9. Följa och stödja verksamheten inom föreningar, distrikt och grenförbund. 
10. Årligen upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan samt i övrigt 

utarbeta och bereda förslag till förbundsstämman. 
11. Publicera förvaltningsberättelser (årsredovisning och revisionsberättelser) senast två veckor 

efter det styrelsen har mottagit handlingarna på förbundets officiella kungörelseorgan.  
12. Handha och ansvara för FSF:s medel och materiel samt verka för att stärka FSF:s ekonomi. 
13. Arrangera flygsporttävlingar med hjälp av grenförbund och distrikt. 
14. Besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i tävling eller uppvisning utomlands. 
15. Besluta om utdelning av FSF:s utmärkelser. 
16. Upprätta röstlängd för förbundsstämmor och SDF-årsmöten. 
17. Anställa personal i ledande befattning och bestämma om organisationen av FSF:s kansli. 
18. Enligt av RF utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som 

medlem i FSF och om uteslutning av förening ur FSF. Fortlöpande till RF anmäla avförda 
föreningar. 

19. På begäran av RF lämna sådana upplysningar som krävs för RF:s stadgeenliga uppgifter, samt 
på begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden. 

20. Utse ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma. 
21. Förelägga på förbundsstämman förslag till beslut om genomförd upphandling av revisor eller 

revisionsbolag. 
22. Föra förbundsstyrelseprotokoll och sköta FSF:s bokföring. 
23. Minst en gång per år arrangera en grenförbundskonferens. Till konferensen ska 

förbundsstyrelsen och minst ordförande i samtliga grenförbund inbjudas. 
24. Arrangera medlemsföreningsforum det år förbundsstämma inte äger rum. 

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning 
Förbundsstyrelsen ska sammanträda på kallelse av ordförande eller vice ordförande. Ordföranden är 
skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att 
utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.  

Förbundsstyrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet 
styrelsemedlemmar är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av förbundsstyrelsens 
samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte 
ske genom ombud.  
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Ordförande får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid sammanträde som 
hålls genom ljud- och bildöverföring eller ljudöverföring. 

4 § Överlåtelse av beslutanderätten 
Förbundsstyrelsen får överlåta sin beslutsrätt i mån av behov.  
 

6 Kap – Grenförbund (GF) 
1 § Grenförbund 
Ett grenförbund (GF) är en organisation som FSF har ett samarbetsavtal med.  

GF är specialister på en eller flera flygsportgrenar.  
Förbundsstämman beslutar vilka organisationer som kan få status som GF eller förlora den.  

I GF:s stadgar ska framgå att de följer FSF:s, RF:s och FAI:s inriktning och målsättning samt att de, i 
följande 3 § och 4 §, angivna minimikraven uppfylls. 

FSF:s förbundsstyrelse har rätt att neka ett GF ekonomiskt bidrag och uppdrag om GF inte följer 
stadgarna, ingångna avtal eller andra överenskommelser. 

2 § Grenförbund 
Följande organisationer är grenförbund: 

• KSAK-Motorflygförbund (KSAK-M) med organisationsnumret 802017-3475 
• Svenska Ballongfederationen (SBF) med organisationsnumret 857205-5641 
• Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) med organisationsnumret 898200-2902 
• Svenska Hängflygförbundet (SHF) med organisationsnumret 802435-2893 
• Svenska Konstflygförbundet (SKFF) med organisationsnumret 802415-8332 
• Svenska Segelflygförbundet (SSF) med organisationsnumret 857205-4875 
• Svenska Skärmflygförbundet (SSFF) med organisationsnumret 802014-7313 
• Sveriges Modellflygförbund (SMFF) med organisationsnumret 825000-8532 

3 § Grenförbunds stadgar 
I GF:s stadgar ska följande framgå: 

1. Vilken flygsportgren som ska främjas och att flygsportverksamheten bedrivs under FSF:s 
överinseende.  

2. Att GF inte får hålla sin årsstämma samtidigt med FSF:s förbundsstämma. 
3. Att om GF beslutar om upplösning av organisationen ska GF:s tillgångar användas till 

grenförbundsfrämjande ändamål.  

4 § Grenförbunds åliggande och befogenheter 
Medlemskap och uteslutning av medlemsförening regleras av FSF:s stadgar.  
 

7 Kap – Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 
1 § Distriktsorganisationer 
Distriktsorganisationer följer av FSF upprättade “Normalstadgar för SDF”, samt RF:s stadgar gällande 
distriktsorganen. SDF:s medlemmar är föreningar med säte inom SDF:s geografiska område. Det 
geografiska området för ett SDF beslutas av FSF:s förbundsstyrelse.  

http://www.flygsport.se/


 
 

 
Sida 10 av 12 

 
Svenska Flygsportförbundet ● www.flygsport.se ● 802014-7164  

 

8 Kap – Disciplinnämnden 
1 § Sammansättning och uppgift 
Disciplinnämnden består av ordförande och fem övriga ledamöter. Disciplinnämnden prövar 
bestraffningsärenden enligt 14 kap i RF:s stadgar. Därtill prövas ärenden enligt 15 kap 1 § i RF:s stadgar 
om förenings beslut om vägrat medlemskap, om medlemskapets upphörande eller om varning av 
medlem får överklagas av personen i fråga hos FSF:s disciplinnämnd.  

2 § Överklagande 
Disciplinnämndens beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN). 

3 § Bötessumma 
Disciplinnämnden har rätt att utfärda böter till enskild person om högst 50 000 kr. Disciplinnämnden 
har rätt att utfärda böter om högst 100 000 kr till förening och förenings IdrottsAB.  

4 § Valbarhet 
Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar till Disciplinnämnden. Arbetstagare hos förbundet eller 
dess SDF får inte väljas till ledamot i Disciplinnämnden. 
 

9 Kap – Föreningar 
1 § Medlemskap i Svenska Flygsportförbundet 
Ideell förening med enbart fysiska personer som medlemmar får, efter ansökan och genom beslut av 
förbundsstyrelsen, upptas som medlem i FSF om nedanstående villkor är uppfyllda:  

1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar, vilket även innebär uppgift om 
föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar som ska upprättas på 
grundval av RF:s stadgemall för idrottsförening. 

2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av FSF. 
3. Samtidigt i ansökan till FSF ansöker föreningen om att bli medlem i minst ett av FSF:s 

grenförbund. 
4. Föreningen ansvarar för att uppdatera sina kontaktuppgifter (exempelvis officiell e-postadress, 

fakturaadress och styrelse) digitalt i det system FSF tillhandahåller. 
5. Föreningen förbinder sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och FSF:s stadgar, 

tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 
6. Föreningens namn får inte formuleras så att det kan förväxlas med en i RF redan ansluten 

förening. 
7. Föreningen har betalat de avgifter som FSF har beslutat under förbundsstämman. 

Lämnar FSF föreningens medlemsansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt 
reglerna i 15 kap RF:s stadgar.  

Medlemskap i FSF innebär samtidigt att föreningen blir medlem i SDF och DF. 

2 § Medlemskapets upphörande 
Förening, som önskar utträda ur FSF ska skriftligen anmäla detta till FSF. 

Har föreningen inte betalat medlemsavgift för kalenderåret senast sista december föregående år, för 
FSF respektive GF, upphör medlemskapet genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen. 
Föreningen underrättas om medlemskapets upphörande. 
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FSF får utesluta förening om den trots påminnelser underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller 
FSF:s stadgar. Förening får också uteslutas om den inte uppfyller villkoren enligt 1 § eller om den har 
underlåtit att rätta sig efter beslut som har fattats av RF, FSF, DF, GF eller SDF eller påtagligt har 
motarbetat FSF:s intressen. 

Beslut om uteslutning får inte fattas förrän föreningen, inom 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig. I beslut 
om uteslutning ska skälen redovisas. Föreningen ska informeras om hur beslutet överklagas. 

3 § Åligganden 
Förening ska: 

1. Följa RF:s och FSF:s stadgar, dess tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser samt beslut 
fattade av överordnat idrottsorgan.  

2. Årligen betala medlemsavgift och övriga eventuella avgifter samt avge eventuell rapport enligt 
FSF:s stadgar. 

3. På begäran av RF, FSF, GF, SDF, DF, RIN, DoN, Idrottsombudsmannen, ADSE eller idrottens 
skiljenämnd ställa föreningens handlingar till förfogande och lämna av dessa organisationer 
begärda uppgifter. 

4. Föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra 
protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsesammanträden samt föra 
medlemsförteckning. 

5. Hålla årsmöte och efter verkställd revision besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 
6. På begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden.  

4 § Föreningsmedlemskap 
Endast fysisk person kan efter ansökan upptas som föreningsmedlem. Ansökan om 
föreningsmedlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta 
föreningens ändamål eller intressen. Föreningsmedlem har rätt att efter anmälan utträda ur 
föreningen. 

Om föreningsmedlem inte betalat medlemsavgift får föreningen besluta om föreningsmedlemskapets 
upphörande. Medlemskapet upphör genom att föreningsmedlemmen avförs från 
medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att föreningsmedlemskapet har upphört.  

Föreningsmedlem får även uteslutas om denne har försummat att betala andra av föreningen beslutade 
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller skadat 
föreningens intressen. Beslut om uteslutning kan dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan 
tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.  

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela 
föreningsmedlemmen varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att föreningsmedlemmen inom viss av 
föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som 
föranlett att föreningsmedlemskapet ifrågasätts. 

I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad föreningsmedlemmen ska iaktta för att överklaga 
beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till föreningsmedlemmen. 

Beslut att vägra föreningsmedlemskap, avsluta föreningsmedlemskap eller varna får överklagas enligt 
reglerna i 15 kap RF:s stadgar. 

5 § Föreningsmedlems rättigheter och skyldigheter 
Föreningsmedlem: 
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• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
• har rätt till information om föreningens angelägenheter, 
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan, samt  

följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut, 
• ska följa FSF:s stadgar, tävlingsregler och beslut, 
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen, 
• ska betala de avgifter som beslutats av föreningen. 

6 § Föreningsmedlems deltagande i den idrottsliga verksamheten 
Föreningsmedlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är 
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.  

Föreningsmedlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller, 
om denna har så bestämt, av sektionsstyrelsen. 
 

10 Kap – Tävlingar m.m. 
1 § Tävlingsregler 
FSF:s tävlingsverksamhet ska genomföras i enlighet med av förbundsstyrelsen fastställda tävlingsregler 
och fattade beslut. Tävlingsreglerna får inte strida mot dessa stadgar eller Svenska Flygsportförbundets 
generella tävlingsregler (eget dokument). 
 

11 Kap – Giltighet 
1 § Stadgarnas giltighet 
Dessa stadgar har antagits vid FSF:s förbundsstämma digitalt den ?? mars 202?.  
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