
 
Svenska Flygsportförbundet (FSF) är en riksorganisation ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Dess uppgift är 
att organisera och leda flygsportverksamheten i Sverige. FSF:s medlemmar utgörs av landets alla föreningar 
organiserade i något av de åtta grenförbunden: Ballongfederationen, Segelflygförbundet, KSAK-Motorflygförbund, 
Modellflygförbundet, Fallskärmsförbundet, Konstflygförbundet, Skärmflygförbundet och Hängflygförbundet. 
Medlemsantalet är drygt 20000 personer. Flygsporten i de olika grenförbunden bedrivs som nytta, rekreation, 
träning och tävling, både nationellt och internationellt. Flygsportförbundet är Sveriges representant i det 
Internationella Flygsportförbundet (FAI) och i Europe Airsports (EAS), och sänder årligen ut ett stort antal 
delegater till internationella möten. Verksamheten leds från ett kansli i Stockholm. 
Läs mer på www.flygsport.se 

Flygsportförbundet söker 
Generalsekreterare 

Som generalsekreterare ansvarar du för FSF:s arbete med att utveckla flygsportens roll i 
samhället. Flygsport i alla dess former är förenad med nöje och glädje, vare sig den utövas som 
rekreation, träning eller tävling. Du ansvarar för kansliet och dess uppgifter med fullt 
budgetansvar. Du leder verksamheten enligt styrelsens beslut. 
 
Generalsekreteraren hanterar organisationens löpande ärenden, representerar organisationen vid 
konferenser, sammanträden och tävlingar samt driver aktivt FSF:s intressen. Du ansvarar för 
kommunikationen både internt med grenförbund och föreningar och externt med myndigheter och 
massmedia. Rollen är mycket kontaktintensiv med en bred kontaktyta, både nationellt och 
internationellt.   

Vi erbjuder 
en stimulerande roll och fin möjlighet och påverka flygets och flygsportens utveckling och framtid. 
Som generalsekreterare kommer du att bygga upp ett stort och brett personligt kontaktnät 
nationellt och internationellt vilket ger bra möjligheter till vidare karriär.  
 
Vi söker dig som har/är 
• erfarenhet av ledarskap och att leda en verksamhet med budgetansvar, gärna inom 

idrottsrörelsen 
• levande intresse för flyg och flygsport  
• erfarenhet inom flyg- och flygsportrelaterad verksamhet  
• resultatorienterad och drivande 
• god samarbetsförmåga 
• goda kommunikativa egenskaper – behärskar svenska och engelska i tal och skrift 
• van att arbeta i en modern IT-miljö 
 
Tjänsten är i första hand placerad i Stockholm, men generalsekreterarens kvalifikationer är 
prioriterade. Placering utanför Stockholm kan därför diskuteras. Tillträde sker efter 
överenskommelse. 
 
Har du frågor kring tjänsten kontakta FSF:s förbundsordförande Anders Åkvist på tel. 0703-616006 eller 
anders.akvist@flygsport.se. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan 
senast 2018-08-31, men intervjuer sker löpande. Sök tjänsten genom att skicka ansökan och CV till 
kansli@flygsport.se. Målsättningen är att tillsätta tjänsten under september månad. 
 


