Proposition 1 till SFF riksstämman den 14 mars 2015
Yrkande
Förbundsstyrelsen yrkar att stämman beslutar ändring av förbundets stadgar § 1 enligt
följande (föreslagen ändring markerad med understrykning):

Nuvarande lydelse:
§ 1 Uppgifter
SFF har till uppgift att främja, leda och administrera fallskärmshoppning i Sverige samt att i
samarbete med FSF företräda svensk fallskärmshoppning i utlandet. SFF är obundet av
partipolitiska och kommersiella intressen. SFF:s övergripande mål är att skapa förståelse för
och stimulera till utövande av fallskärmshoppning med syfte att uppnå meningsfulla
fritidsaktiviteter, kunskaper, tävlingsresultat och gemenskap genom;
Att aktivt verka för en säkerhetsnivå i nivå med eller högre än de bäst utvecklade
fallskärmsnationerna.
Att etablera och bibehålla nationella och internationella kontakter som främjar
fallskärmshoppning.
Att verka för och samordna utbildningsinsatser för att säkerställa en hög kompetensnivå inom
samtliga verksamheter.
Att verka för och främja deltagande i tävlingar på nationell och internationell nivå.
Att verka för marknadsföring av SFF:s mål och idéer.
Att bedriva försvarsupplysning samt försvarsinformation.
Att leda alternativt medverka vid utbildning av frivilligpersonal.
Att rekrytera, upprätthålla och utveckla hoppkunskaper hos fallskärmsjägarpersonal.
Att utbilda och upprätthålla hoppkunskaper hos befäl och annan nyckelpersonal för
totalförsvarets behov.

Föreslagen lydelse:
§ 1 Uppgifter
SFF har till uppgift att främja, leda och administrera fallskärmshoppning och tävling i
vindtunnel i Sverige. SFF ska i samarbete med FSF företräda svensk fallskärmshoppning och
tävling i vindtunnel i utlandet. SFF är obundet av partipolitiska och kommersiella intressen.
Såvitt avser tävling i vindtunnel omfattas SFFs uppgifter och ansvar enbart för licensierade
medlemmar i till SFF ansluten fallskärmsklubb. Med fallskärmshoppning avses i
fortsättningen även tävling i vindtunnel i enlighet med denna paragraf.
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SFFs övergripande mål är att skapa förståelse för och stimulera till utövande av
fallskärmshoppning med syfte att uppnå meningsfulla fritidsaktiviteter, kunskaper,
tävlingsresultat och gemenskap genom;
Att aktivt verka för en säkerhetsnivå i nivå med eller högre än de bäst utvecklade
fallskärmsnationerna.
Att etablera och bibehålla nationella och internationella kontakter som främjar
fallskärmshoppning.
Att verka för och samordna utbildningsinsatser för att säkerställa en hög kompetensnivå inom
samtliga verksamheter.
Att verka för och främja deltagande i tävlingar på nationell och internationell nivå.
Att verka för marknadsföring av SFFs mål och idéer.
Att bedriva försvarsupplysning samt försvarsinformation.
Att leda alternativt medverka vid utbildning av frivilligpersonal.
Att rekrytera, upprätthålla och utveckla hoppkunskaper hos fallskärmsjägarpersonal.
Att utbilda och upprätthålla hoppkunskaper hos befäl och annan nyckelpersonal för
totalförsvarets behov.

Motiv:
IPC har antagit en roll för tävling i vindtunnel och IPC har för avsikt att upprätta ett regelverk
för tävlingar i vindtunnel att utövas med FAI domare.
Eftersom flygning i vindtunnel har blivit en del av fallskärmshoppsträningen och framledes
även bli en tävlingsgren styrd av IPC-regler är det en naturlig utveckling att detta handläggs
av SFF.

// SFF styrelse
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