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Målsättningar/verksamhetsplanering Östersunds Fallskärmsklubb 2020
Övergripande målsättning
ÖFSK:s främsta mål är att säkra hoppning på Optands flygfält även i framtiden. ÖFSK ska sträva mot
att öka hoppglädjen och gemenskapen inom klubben samt hitta en lösning till kommande flygplanseller motorbyte. Vi ska se över vilka alternativ som finns på flygplan eller motoralternativ, tex turbin
eller dieselmotor.
Antalet medlemmar ska öka med minst tio procent jämfört med föregående år.
Vi ska arbeta för att stärka ÖFSK:s förmåga för att utbilda enligt stegringsplan SFU och utbilda fler
AFF-instruktörer.
Målsättning att 2019 genomföra en processkartläggning.
Möten
Allmänna möten: Ett årsmöte samt ett halvårsmöte skall hållas. Kallelser samt möteshandlingar skall
vara medlemmarna tillhanda i enlighet med ÖFSK:s stadgar. Protokoll från årsmöte samt halvårsmöte
skall vara utskrivet senast två veckor efter mötet.
Styrelsemöten: Styrelsen skall hålla minst 12 möten/år men även ha arbetsguppsmöten efter behov.
Styrelseprotokoll skall vara utskrivet senast två veckor efter mötet.
Instruktörsmöten: Minst 3 instruktörsmöten/år skall hållas. Av dessa skall minst 1 även innefatta
pilotmöte.
Styrelsen
Styrelsen ska som ytterst ansvariga leda och planera verksamheten med hjälp av utsedda
arbetsgruppchefer. Styrelsen ska verka för att stabilisera ekonomin, sänka månadskostnaderna och ta
fram handlingsplaner för att långsiktigt säkerställa klubbens verksamhet. Styrelsen ska sprida så
mycket information till medlemmarna som det är möjligt. Informationsvägen skall vara
grupputskick via e-post, sms och via Facebook-gruppen. Styrelsen ska verka för att öka samarbetet
med andra fallskärmsklubbar samt med övriga klubbar kring fältet. Styrelsen skall stärka sin position
som verksamhetsutövare i närområdet genom att knyta kontakter och verka för goda relationer med
grannar och boende i fältets närområde.
Gemenskap
Vi ska se över och förbättra medlemsenkäten och färdigställa rutiner och instruktioner. Information om
vilka som ingår i styrelsen, pilotgruppen, ansvarsområden, instruktörskåren osv ska sättas upp på
klubben för att öka transparensen. Målet är att vi ska inkludera alla och öka trivseln. Vi ska skapa en
“idébox” där man kan få tips på olika hopp och annat som man kan göra när man har lite idétorka och
behöver inspiration.
Hemsidan kommer att göras om och moderniseras, den ska vara klar under 2020.
Hoppning
ÖFSK ska verka för att vi ska hoppa minst 1500 hopp under året. Organiserad hoppning ska bedrivas
hela året. Dock är det fritt fram att ordna spontanhoppning när någon så känner för det.

ÖSTERSUNDS FALLSKÄRMSKLUBB
Optands Flygfält 130
831 92 ÖSTERSUND

1 (3)

Dokument

Sid (av)

VERKSAMHETSPLAN

2 (3)

Tävling
ÖFSK ska genomföra klubbmästerskap i minst en gren. ÖFSK ska delta i Fallsvenskan varje månad
på något sätt. Klubben ska ha minst två deltagare i SM.
Kurser
ÖFSK skall genomföra 2-3 SFU-kurser under året, samt minst en packkurs
Uppvisningar
ÖFSK skall genomföra minst 2 uppvisningar under året: Jämtlands stora pris och Tomtehoppning.
ÖFSK skall genomföra minst 4 inhopp under året.
Hoppveckor/Temahelger
ÖFSK ska genomföra ett bugit: Myggbugit.
ÖFSK ska genomföra en temahelg, tex kalottflygning eller frifallsteknik.
ÖFSK ska genomföra en förlängs SFU-helg.
Klubbfester/Events
ÖFSK skall genomföra en Kick off, halloweenfest, bugifest och en Lillejulsauktion.
Tandemgruppen
ÖFSK ska sträva efter att göra 100 tandemhopp under året.
Instruktörsgruppen
Instruktörsgruppen hoppas på att färdigställa en AFF-instruktör, sex hoppledare samt att vi vill skicka
så många som möjligt på BAS-kurs.
Instruktörsgruppen ska verka för att stötta och vägleda de nycertifierade hopparna, med hjälp av minst
två coach-tillfällen samt en packkurs. Ett instruktörsschema ska tas fram för att få bättre
framförhållning i planeringen.
Materiel
ÖFSK har idag 2 elevutrustningar, målsättningen är att utöka till 4 st tack vara bidraget från
Flygsportförbundet, samt att höja standarden på utrustningen.
Anläggning
ÖFSK kommer att söka olika bidrag för renoveringar och åtgärder av byggnader. ÖFSK ska fortsätta
jobba för att minska elförbrukningen löpande. Vi ska göra klart de sista bitarna på låsbytet.
Flyggruppen
ÖFSK:s pilotgrupp har som målsättning att vid varje hopptillfälle tillhandahålla pilot och ett luftvärdigt
flygplan. Gruppen kommer att genomföra minst två möten i syfte att verka för ökad flygsäkerhet.
Mötena skall inledas hos ÖFSK och förslagsvis under vår och senhöst. En gemensam daglig tillsyn
och praktisk nödträning skall ingå i minst ett av dessa möten för att utbyta erfarenheter i våra dagliga
flygrutiner. Pilotgruppen har också för avsikt att genomföra ytterligare minst ett möte per år
tillsammans med HL/HM.
PR- och sponsorgruppen
PR- och sponsorgruppen kommer att arbeta aktivt för att leta upp och delta på olika tillställningar som
staden har att erbjuda samt för att ha ett aktuellt pr-material. Inför kursstarterna och inför/under
tandemveckorna kommer vi att lägga stor vikt vid marknadsföringen. Gruppen kommer också att ta
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fram en PR-film.
Markan
Markan ska ha ett basutbud av mat, godis och läsk. Markan ska kunna utöka utbudet vid större
evenemang. Under perioden juni till augusti utökas markans verksamhet till Kruthuset för att finnas där
allt händer och därmed kunna nå målet med en ökad omsättning. Målsättningen är ett resultat för året
på 50 000 kr

Ordförande

Sekreterare

Lars Eklund

Malin Eriksson
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