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Bilaga EASA Form 2  
ORA (FSTD) 

 

 

Ange ändring av FSTD-tillståndet nedan 
 

☐   Utökat tillsynsintervall (24 månader) för FSTD SE-  

☐  FSTD-organisationen har varit innehavare av ett FSTD QC i mer än 36 månader 

☐  Ifylld korsreferenslista för ORA.FSTD bifogad  
Korsreferenslista för ORA.FSTD finner ni här  

☐  Reviderad FSTD-manual eller annan tillämplig manual 

☐  Form 4, ansökan om befattningshavare Assigned Person FSTD (AP FSTD)  
AP FSTD innehar relevant instruktörsbehörighet och erforderlig kunskap om FSTD kvalifikation. 

☐  CV för tilltänkt AP FSTD 
 
 

☐   Ansökan om betydande förändring eller uppgradering av FSTD SE-  

☐ Bifoga beskrivning av avsedd förändring/uppgradering 
För att slutföra genomförd förändring/uppgradering förväntas ni inkomma med samtliga 
”validation tests” 

 
 

       ☐  Ansökan om omlokalisering av FSTD SE-  

       ☐  Bifoga ny address och plan för omlokalisering  
       För att slutföra omlokaliseringen förväntas ni inkomma med minst 1/3 av ”Validation tests”  

och “functions and subjective tests” 
 
 

☐   Notifiering om deaktivering av FSTD SE-   

       ☐   Bifoga plan för deaktivering och förvaring av FSTD 
 
  
 

 
 

https://transportstyrelsen.se/49267f/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/fstd/korsreferenslista-ora.fstd.xlsx

	Ange ändring av FSTD-tillståndet nedan



Tillgänglighetsrapport
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 3

		Godkänt: 24

		Underkänt: 3
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		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder
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		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Underkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten
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		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll
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		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker
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		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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