
 
 

Verksamhetsplan BSFK 2023 

 

Föreningen 

• Föreningen ska verka för sund värdegrund, trygg och säker miljö för alla medlemmar genom 

dialog och utbildning.  

• Vi ska verka för ett bra informationsflöde i föreningen med hjälp av att: 

o Arrangera medlemsmöten/medlemsträffar med olika teman, bl.a. flygsäkerhet. 

o Intensifiera delaktigheten för att sprida alla måsten som vi som klubb har. 

 

• Fortsätta vara en social samlingsplats oavsett väder och säsong. 

• Utveckla och främja en organiserad aktiv senior- och juniorverksamhet. 

• Verka för att utveckla så väl anläggning som flygmateriel för föreningens ändamål. 

   

Flygsäkerhet 

• Vidareutveckla arbetet med riskanalysen för hela föreningen samt vidtaga åtgärder. 

• Kontinuerligt jobba förebyggande med rapporterade av händelser. Ha träffar kopplade till 

flygsäkerhet och samarbete med övriga föreningar på flygplatsen. 

 

Flygverksamhet 

• Verka för ett ökat flygande med stort utbyte för alla medlemmar. 

• Funktionärsträffar. 

• Jobba för att sprida ansvar och arbetsuppgifter på fler individer t.ex. ansvarig för steg-

tränarna, flygledare, flygsäkerhet m.fl. 

• Aktivt tävla och träna, t.ex. RST, delta på ava- och sträcktävlingar samt UDM, USM. 

• Arrangera ungdomsläger. 

• Arrangera inspirationsläger för blivande landslagspiloter. 

 

Skolning 

• Bidra till att utveckla segelflygets DTO i verksamheten. Både teori och praktik. 

• Genomföra grundskolning med mål att utbilda 10 nya certifikat till rätt kompetens med 

målet att eleverna flyger sin första EK flygning före midsommar. 

• Genomföra vidareutbildning av sträcka, AVA, IMC, TMG, SSG. samt inflygningar. 

• Organisera två intensivskolningsveckor. 

• Fortlöpande säkerställa kompetensförsörjning inom kompetensutbildning. T.ex. lärare, 

examinatorer och steg-tränare. 

 

  



 
 

PR-verksamhet och rekrytering 

PR-gruppen skall verka för god medlemsvård med fokus på dialog och engagemang. Helt enkelt skapa 

mervärde för mer gemenskap och hemkänsla genom att: 

● Samordna och styra upp träffar för samkväm så som grillkvällar, fika m.m. för socialt möte 

och integration.  

● Anordna klubbtävlingar som t.ex. landningstävling och annat för att främja sysselsättning och 

aktivitet på klubben. 

● Ansvara för att synas utåt med klubbens aktiviteter och händelser, genom bl. a sociala medel 

såväl internt som externt.  

● Vara lyhörd inför klubbens mål över att visa vårt ansikte utåt i ett positivt avseende i såväl 

media som i klubbens lokaler. Ambitionen är att sätta Borås segelflygklubb på kartan i såväl 

vårt närområde, Sverige och Världen.  

 

Ta fram reklammaterial för att kunna synas på ett tilltalande sätt och i flera olika sammanhang.  

Vi skall rekrytera medlemmar till vår förening genom att   

● Organisera minst 2 st. öppet hus-dagar, vår och höst 

● Med mål att delta vid utställning(ar) och andra aktiviteter. 

● Engagera fler medlemmar att sprida PR-budskap och sitt segelflygintresse. 

Målet är att rekrytera till en ny utbildningsgrupp till teoristart om 16 elever. 

 

Teknisk verksamhet 

Organisera verksamheten så att den blir attraktiv och effektiv för fler medlemmar genom att: 

• Öka förståelse och kunskap bland medlemmar. 

• Vi arrangerar teknisk kursverksamhet. 

• Skapa ordning, reda och struktur i verksamheten. 

• Fortlöpande säkerställa kompetensförsörjning inom kompetensutbildning. T.ex. tekniker. 

Våra flygplan skall vara flygbara under hela flygsäsongen och hålla en god teknisk kvalitét och finish. 

 

Planering anläggning 

Löpande underhåll och utveckla anläggningen med betoning på hållbarhet, miljö och säkerhet. 

• Aktivt arbeta med att energieffektivisera anläggningar. 


