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Verksamhetsplan VO-Bredd 2011
VO Bredd kommer under året att arbeta för att locka nya så väl som gamla medlemmar att uppleva
nöjet att flyga modellflyg.
VO Bredd kommer att fortsätta uppsöka klubbarnas verksamhet samt besöka dem vid olika meetings
och träffar.
VO Bredd kommer att medverka till, och skapa förutsättningar för att nöjesflygaren genomför
flygningen på ett kontrollerat och säkert sätt.
Följande aktiviteter är planerade att genomföras under året.
VO Bredd PR
•

Anskaffa representationsmaterial som klubbarna kan få tillgång till vid behov, såsom banderoll
o.dyl.

•

Publicera en broschyr om modellflyget

•

Anskaffa ett alternativ till Lucy

•

Medverka på ändamålsenliga utställningar och mässor, som kan locka besökare till att börja
modellflyga.

•

Ta fram enhetliga kläder till de förtroendevalda för att VO Bredd ska synas på samma sätt varje
gång vi är ute och representerar förbundet.

VO Bredd utbildning
•

Utbilda de förtroendevalda i förbundsarbetet för att kunna skapa de rätta verktygen till
klubbarna

VO Bredd RC-bevis
•

Gå vidare med det nya RC-beviset som ersätter det gamla certifikatet.

•

Beviset har integrerats med medlemskortet samt innehålla två behörighetsnivåer. A och B

VO Bredd meeting
•

Arbetet fortskrider med uppdatering av meeting guiden som är ett hjälpmedel till
klubbarrangören då man ska arrangera publika meetings.

•

En rookie träff för jetflygare är planerad under våren.

•

En F3K träff är planerad till i maj.

VO Bredd modellflygnytt
•

Tidningen modellflygnytt kommer att utvecklas vidare så att medlemmarna får en attraktiv
tidning.
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•

Här kan klubbarna runt om i landet komma med förslag till artiklar.

•

Redaktionsrådet tar öppet emot alla förslag och kommer att försöka tillmötesgå era önskningar.

•

De klubbar som har fått stöd från bredd för sin träff eller annat arrangemang skriver en liten
artikel om träffen i tidningen.

Bredd utveckling
•

Sverige är ett land med stora avstånd från norr till söder, därför kommer vi i bredd att försöka
hitta kontaktpersoner som täcker stora delar av landet och som har kontakt med olika klubbar
vilket därmed kan inkomma med synpunkter och förslag på positiva aktiviteter inför framtiden.

•

Bredd planerar 3st protokollförda fysiska möten under året.

•

Bredd planerar att ha telefonmöten minst varannan månad för att gruppen ska bli mer tight och
för att främja samarbetet inom gruppen.

