
 
 
   Protokoll fört vid KSAK-DM:s års- 
   möte vid Anskarskyrkan, Lidingö, 
   torsdagen den 16 februari 2017 
 
 
 
KSAK-DM:s ordföranden Lars Holmström hälsade årsmötesdeltagarna varmt 
välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 
   § 1 
Val av ordförande för mötet: 
Till mötesordförande valdes Lars Holmström. 
 
   § 2 
Val av sekreterare för årsmötet: 
Till sekreterare för årsmötet valdes Arne Nylén. 
 
   § 3 
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötes protokoll: 
Till justeringsmän valdes Karl-Ivar Karlsson och Lennart Abrahamsson. 
 
   § 4 
Godkännande att årsmötet är i laga ordning utlyst: 
Årsmötet 2017 har varit utlyst i Pilot Briefing och på KSAK-DM:s hemsida. Vidare har 
kallelse sänts ut som e-post respektive brev tillsammans med årsmöteshandlingar. Årsmötet 
godkände därmed att mötet var väl utlyst i överenskommelse med gällande stadgar. 
 
   § 5 
Fastställande av röstlängd: 
Årsmötet beslutade att deltagarlistan skall utgöra röstlängd. 
 
   § 6 
Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2016 samt godkännande av densamma: 
Årsredovisningen för 2016 hade sänts ut i förväg med årsmöteshandlingarna. Ordföranden 
gick igenom årsredovisningen. KSAK:s generalsekreterare (GS) presenterade 
resultatrapporten. Dessa handlingar finns utlagda på KSAK:s hemsida. Redovisningen 
fastställdes av årsmötet och lades till handlingarna. 
 
   § 7 
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: 
KSAK-DM:s ekonomi är integrerad med KSAK:s ekonomi. Revision av KSAK-DM:s verk-
samhet genomförs samtidigt med revision av KSAK. Då KSAK:s revisionsberättelse ännu 
inte föreligger, beslutade årsmötet följande: Vid ren revisionsberättelse avseende den del som 
behandlar KSAK-DM, som presenteras vid KSAK årsmöte, beviljas styrelsen i KSAK-DM 
ansvarsfrihet. 
 



 
 
   § 8 
Redogörelse för KSAK:s förvaltning av fonder och förmögenhet: 
KSAK:s GS, Rolf Björkman, informerade om fonder och förmögenhet. 
 
   § 9 
Kort orientering av KSAK:s GS över KSAK:s verksamhet: 
GS, Rolf Björkman, orienterade om aktuella frågor: 
 # Många flygplatser, som t.ex. Säve, Strängnäs, Gävle, Norrtälje och Ramsele,  
    har problem som KSAK är engagerade i. 

# Antal certifikat sjunker. KSAK har dragit igång ett projekt under namnet     
   Danny för att påverka en positiv syn på flygutbildning. 

 # Vid det kommande årsskiftet 2017-12-31 kommer nya regler för radiout- 
    rustningen i alla flygplan. Kravet är ändring från 25 till 8,33 kHz. 
 # KSAK har i sin styrelse en ny arbetsordning och utsett ett antal utskott som  
    t.ex. finansutskottet. 
 # Ny utbildningsplan och mallar för LAPL har tagits fram. 
 
   § 10 
Val av ordföranden och tre ledamöter i DM:s styrelse enligt § 3 i DM:s arbetsordning: 
På valberedningens förslag: 
  # Ordföranden Lars Holmström omvaldes för ett år 2017-2018. 
 # John Grubbström, nyval, 2017-2019 
 # Curt Sandberg, nyval, 2017-2019 
 # Arne Nylén, omval, 2017-2019 
Evert Lyckeborg, Lennart Abrahamsson och Karl-Ivar Karlsson har mandatperiod till 2018. 
Rolf Björkman, KSAK:s GS, adjungerad. 
 
   § 11 
Val av ombud till KSAK:s allmänna sammanträden intill nästkommande årsmöte: 
På valberedningens förslag omvaldes Lars Holmström och Arne Nylén. Endera äger rätt att 
ensam representera KSAK-DM. 
 
   § 12 
Val av kandidat att föreslås till inval i KSAK styrelse: 
Årsmötet, på valberedningens förslag, avstod att föreslå en kandidat. 
 
   § 13 
Val av två kandidater till revisorer och två suppleanter: 
Årsmötet beslutade att välja samma revisorer och suppleanter som KSAK utser vid sitt 
årsmöte i april månad. 
 
   § 14 
Val av kandidat att föreslås till ordförande i KSAK:s förmögenhetsförvaltning: 
Årsmötet valde Göran Berséus, som också är ordförande i KSAK:s finansutskott. 
 
   § 15 
Val av två ledamöter i KSAK-DM:s valberedning: 
Årsmötet beslöt att omvälja Göran Berséus och Kjell Nordström. 



 
 
   § 16 
Beslut om KSAK-DM:s budget 2017: 
Årsmötet accepterade den av styrelsen föreslagna budgeten för 2017. Den finns presenterad 
på KSAK.s hemsida. 
 
   § 17 
Beslut om årsavgifter för 2018: 
Årsmötet beslutade om oförändrade årsavgifter enligt styrelsens proposition. 
 
   § 18 
Förslag till motioner till KSAK:s årsmöte: 
Inga förslag till motioner hade inkommit. 
 
   § 19 
Övriga ärenden: 
Inga övriga ärenden förekom. 
 
 
Ordföranden framförde sitt tack till deltagarna för ett positivt möte och förklarade 
årsmötet 2017 för avslutat. 
 
 
Lidingö 2017-02-16 
 
 
 
Arne Nylén        Lars Holmström         Karl-Ivar Karlsson      Lennart Abrahamsson 
Sekreterare           Ordförande                  Valda justeringsmän 
 
 
 
 
 
Efter KSAK-DM:s årsmöte intogs en gemensam måltid. Därefter fick deltagarna lyssna till  
Bo Justusson, som berättade och visade ”Lysande flygfyrars historia”. Ett flygintressant 
föredrag som uppskattades av publiken.    


