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Sammanfattning
Coronasituationen har inte bara drabbat samhället hårt. Situationen har även drabbat många fallskärmsklubbar
i Sverige i mer eller mindre omfattning. Parallellt med detta visar statistik de senaste åren på en nedåtgående
trend i antal medlemmar inom förbundet.
Bakgrund
Problematiken som detta bland annat medfört är försvårande möjligheter att bedriva verksamhet inom
respektive klubbar. Till exempel så har vissa klubbar hyrt flygplan, haft fördröjda reparationsarbeten av
befintliga flygplan samt ej kunnat bedriva verksamheten på ett ekonomiskt hållbart sätt. Detta då många
ordinarie intäkter uteblivit såsom event och tandemhopp. Osäkerhetsfaktorerna har även medfört att många
medlemmar ej valt att förnya sitt medlemskap. Likaså har många klubbar behövt bedriva sina verksamheter på
andra hoppfält för att kunna genomföra elevkurser etc. Vilket medfört merkostnader som är svåra att räkna
hem i och med den redan hårt ansatta situationen.
Bedömning
En återkommande fokusfråga på förbundsnivå har varit att attrahera nya samt bibehålla befintliga medlemmar
med hänsyn till ovan.
Med ovan nämnt anser jag att diskussionen bör lyftas om eventuella möjligheter till att avsätta ekonomiska
medel i budgeten för att kunna stötta klubbarna i bedrivande av sina respektive verksamheter.
Då ekonomin i förbundet även är anspänd med hänsyn till det minskade medlemsantalet anser jag att
nuvarande kostnader och avsättningar i budgeten bör omprioriteras samt revideras för att möjliggöra detta.
Förslag
Vi vet att resande mer eller mindre är uteslutet enligt gällande restriktioner. Således bör de ekonomiska
medlen som avsätts till tävlingskommittén omprioriteras då vi har större bekymmer för tillfället. Frågan bör
även ställas om den avsättning som redan görs är relevant i proportion till nuvarande antal medlemmar.
Är en tryckt tidning viktigare än att stötta klubbverksamheterna?
Tidningen tycker många är trevlig, ja. Men en tuff situation kan komma att kräva tuffa beslut, tyvärr.
Om än kostanden reducerats kraftigt mot för tidigare så är detta dock fortfarande en stor kostnad för
förbundet och även det en frågeställning som bör ställas. Är en tryckt tidning relevant då situationen är som
den är? En lösning skulle vara att ta ett uppehåll med tidningsutgivandet för att prioritera ekonomisk stöttning
till klubbarna istället.
Avslutningsvis
Önskar jag med understöd av fler klubbar att denna motion behandlas av SFF på kommande Riksstämma 2021.
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