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Verksamhetsplan BSFK 2021
Verksamhetsplanen och ambitionsnivån bygger på att verksamheten kan genomföras utan inverkan
av Corona epidemin.
Föreningen verkar för att vidtaga lämpliga åtgärder succesivt med hänsyn till Corona.
Föreningen
•
•

•

Föreningen skall verka för sund värdegrund, trygg och säker för alla medlemmar genom
dialog, utbildning.
Vi skall verka för ett bra informationsflöde i föreningen med hjälp av:
o Genomför minst 4 medlemsmöten
o Arrangera medlemsträffar med olika teman, bl.a. flygsäkerhet
o Intensifiera delaktigheten för att sprida alla måsten som vi som klubb har.
Fortsätta vara en social samlingsplats oavsett väder och säsong.

Flygsäkerhet
•
•

Vidareutveckla arbetet med riskanalysen för hela föreningen samt vidtaga åtgärder.
Kontinuerligt jobba förebyggande med rapporterade händelser, träffar kopplade till
flygsäkerhet, samarbete med BFF

Flygverksamhet
•
•
•
•
•

Verka för ett ökat flygande med stort utbyte för alla medlemmar
Funktionärsträffar
Jobba för att sprida ansvar och arbetsuppgifter på fler individer, ansvarig för steg tränarna,
flygledare, flygsäkerhet mfl.
Tävling, Delta på ava- och sträcktävlingar samt UDM, USM.
Arrangera SGP samt SM i Racing och Open.

Skolning
•
•
•
•
•

Implementera segelflygets DTo i verksamheten, Teori och praktik
Utbilda och tillgodose behovet av examinatorer
Genomföra grundskolning med mål att utbilda 10 nya certifikat till bra kompetens.
Genomföra vidareutbildning av sträcka, ava, IMC, TMG, SSG. samt inflygningar.
Arrangera 1-2 intensivskolningsveckor
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Rekrytering och PR verksamhet
Vi skall rekrytera medlemmar till vår förening genom att
•
•
•

Genomföra minst 2 st ” spaka själv” dagar, vår och höst.
Deltaga vid utställning(ar). T.ex. kretsloppet. Kanske i Göteborg också?
Engagera fler medlemmar att sprida PR-budskap och sitt segelflygintresse.

Vårt mål är att rekrytera till en ny utbildningsgrupp till teoristart om 16 elever.

Teknisk verksamhet
Organisera verksamheten så att den blir attraktiv och effektiv för fler medlemmar genom:
•
•
•

Ökad förståelse och kunskap bland medlemmar
Vi arrangerar Teknisk kursverksamhet
Ordning reda struktur i verksamheten

Vårt mål är att hålla en god teknisk kvalité. Våra flygplan skall i flygbara under säsong ( 15/3-15/10)
Planering anläggning
Löpande underhåll med betoning på miljö och säkerhet
•
•

Komplettera nuvarande energibrunn med ytterligare ”brunn”
Renovering av övernattningsstugor

