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Verksamhetsplan Örebro segelflygklubb 

Styrelsen antog vid styrelsemötet 2014-04-15 följande verksamhetsplan att gälla tills ny 
plan beslutas. 

Allmänt:  
Föreningen skall sträva efter en anda där medlemmarna känner sig sedda, behövda och där 
var och ens förmåga på bästa sätt tas till vara för att utveckla klubben så att medlemmarna 
trivs och gärna vill delta i vårt gemensamma arbete. 

Skolning: 
Skolning skall bedrivas så att alla som vill lära sig flyga i möjligaste mån erbjuds den möjlig-
heten i klubbens regi. Eleven skall kunna få sin behörighet så snabbt som möjligt. Så långt 
som möjligt skall skolningen vara planerad och genomföras enligt plan. De piloter som har 
grundbehörighet och vill vidareutveckla den skall så långt det är möjligt beredas möjlighet att 
tillgodose sina behov av vidareutbildning. 

Medlemsvård: 
Vi skall arbeta för att så många som möjligt blir engagerade i klubbens arbete. Detta kan ske 
genom att bilda arbetsgrupper för olika uppgifter, anordnande av arbetsdagar, verksamhet i 
”byggis”, samt i samband med skolning. Vi skall försöka anordna trivselarrangemang och vi 
ska aktivera medlemmarna genom möten och träffar under den tid på året då vi inte flyger. Vi 
skall vara särskilt uppmärksamma på att ta hand om nya elever och nya piloter så att de 
inlemmas i klubbgemenskapen och därigenom vill fortsätta flyga samt utvecklas som piloter. 

Flygverksamhet: 
Vi skall ha en sådan organisation att medlemmarna kan flyga samtliga dagar under säsong, 
genom att ha bogsering tillgänglig hela veckorna. Vi skall arbeta för att ha en modern och 
fungerande flygplansflotta för klubbens disposition. Vi skall jobba för att flygning kan ske på 
säkrast möjliga sätt och att material sköts och hanteras på sådant sätt att risker minimeras så 
långt det är möjligt. Vi skall arbeta för att klubbens medlemmar tillägnar sig goda rutiner och att 
slarv som kan förorsaka skador inte förekommer. 

Utbildning: 
Genom samarbete med SISU och Segelflygförbundet skall vi organisera olika utbildnings-
insatser för klubbens medlemmar. Lärarutbildning och klubbutveckling bör vara prioriterade 
områden. 

PR och rekrytering: 
Vi skall arbeta för att på olika sätt synas i media och på annat sätt. Vi skall jobba på att skaffa 
goda kontakter i samtliga medier inom vårt område. Vi skall aktivt se till att våra egna arran-
gemang uppmärksammas. Vi skall verka för att finnas med på mässor och utställningar och 
genom dessa PR-aktiviteter också rekrytera nya medlemmar. En särskild satsning bör göras 
för att rekrytera unga piloter och inte minst kvinnliga piloter. Vi skall delta i Segelflygets dag.  

Byggnader och material: 
Vi skall genomföra nödvändigt underhåll och renoveringsarbete på våra byggnader både in 
och utvändigt. Vi skall ställa i ordning material så att vi får god överblick över det material som 
finns och som kan användas. Material som inte hör till klubbens verksamhet skall avlägsnas. Vi 
skall arbeta på att ha en bra utemiljö runt våra anläggningar. 

Verksamheten skall bedrivas energi-/ miljöeffektivt och vid inköp tas hänsyn till detta. 


