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Motioner
Nr 1 från Modellflygklubben Galax om att förbättra Förbundets och modellflygklubbarnas
ekonomi
Bakgrund
Vi anser att SMFF:s ekonomi sedan flera år ligger på minus. Om man tänker sig att VO Elits
tävlingsverksamheter samtidigt gör slut på sina egna medel på olika aktiviteter inom sina
ansvarsområden och att RF:s Elitbidrag helt skulle ha fördelats på utbetalning för olika
elitaktiviteter, så skulle den ekonomiska balansen för SMFF ligga på ett minus av cirka 300 000 kr.
Antalet medlemmar i SMFF har stadigt sjunkit under den senaste 10-årsperioden enligt utdrag ur
Förbundsmöteshandlingarna 2012:
2002
Antal
7802
medlemmar

2003
7828

2004
7668

2005

2006
6796

2007

2008
5790

2009
5427

2010
4848

2011
4792

2012
4721

Genom medlemsminskningen har också de ekonomiska förutsättningarna för SMFF klart
försämrats.
Handlingsväg framåt
SMFF behöver förändra sin struktur och attityd till nya fenomen inom modellflyget framförallt för
att vinna tillbaka de unga utövarna och vi anser att detta endast kan göras via morötter.
Det ska vara kul! Det ska vara funkis att flyga!
Ta vara på de kommersiella krafterna och ställ följande fråga: ”What’s in it for me”, det är en
nyckelfråga. Hur skapar vi ett mervärde genom att bedriva en aktiv verksamhet på klubbnivå,
Modellflygförbundsnivå och Flygsportförbundsnivå? Klubbar drivs av pengar och pengarna
kommer via olika kanaler. Dessa kanaler är inte alltid helt logiska i alla sammanhang:

Dessa är de som ger intäkter till klubben.
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Röda ringar direkta medel, röda punkter indirekta medel. Hur hänger det samman?
Pengarna kommer baserat på följande kriterier till Modellflygförbundet:




Grundbidrag (15 %)
Antalet medlemmar (Storlek 15 %)
Resterande 70 % delas på följande
o LOK 33 %
o Utbildning 33 %
o Elit 33 %

Parametrar som kan påverkas i Modellflygförbundets fall är samtliga utom Elit, som baseras på
Elitbidraget till Flygsportförbundet.
Vad kan SMFF göra för att stödja klubbarna för att få mera pengar? Ett exempel är:
•

Skapa utbildningar som är SISU-anpassade; dessa ger pengar i alla ändar och kommer att
gynna både klubbar och förbund.

Det finns många andra exempel på vad SMFF kan bidra med.
Förslag
MFK Galax föreslår följande:
•

Att SMFF:s förbundsstyrelse tar fram planer på utbildningar

•

Att SMFF stimulerar klubbarna att bli flera medlemmar

•

Att varje senior utan kostnad kan ta med fritt antal juniorer, de bästa klubbarna får bonus till
klubben

•

Att antalet LOK-stödstimmar ger bonus till klubben

•

Att antalet utbildningstimmar ger bonus till klubben.

Bonusen ska utformas så den gynnar klubbarna med avseende på medlemsökning och utbildning
samt LOK-stöd. Alla data tas ur IdrottOnline.

