
 

 

KSAK Motorflygförbund 
Haukadalsgatan 10, 164 40 Kista 
08-764 60 90, 08-764 60 95 
Fax 08-764 76 35 
info@ksak.se 
Orgnr 802017-3475   Pg 645 88 11-4 
  

 
 
KSAK Motorflygförbunds verksamhetsplan för 2015 
 
ALLMÄNT 
Som grenförbund till KSAK delar KSAK-M vision och mål med KSAK: 
 
Vision 
 
KSAK skall tillsammans med KSAK-M vara den organisation som har det delegerade ansvaret för 
huvuddelen av privatflyg i landet. 
 
Övergripande mål 
 
Våra medlemmar skall kunna flyga så mycket som möjligt, så enkelt som möjligt, så säkert som 
möjligt och så billigt som möjligt. Det skall för varje privatflygare kännas viktigt och naturligt att 
vara medlem i KSAK/KSAK-M. 
 
Prioriterade områden i samverkan med KSAK (ej i prioriterad ordning) 
 
• Eftersträva att hålla kostnader nere gällande avgifter, försäkringar, utrustningskrav mm 
• Eftersträva ökade delegeringar från myndigheter 
• Eftersträva regler som bäst gynnar allmänflyget 
• Arbeta för att viktiga frågor som rör motorflyget samordnas mellan olika organisation-

er  
• Arbeta för att öka tillgängligheten för allmänflyget vid landets trafikflygplatser 
• Arbeta med frågan om tillgång av flygplatser i Stockholmsregionen 
• Utveckla miljöarbetet inom det ideella flyget utifrån KSAK miljöpolicy samt stödja 

klubbarna i miljöfrågor  
• Utveckla frågan om PR och marknadsföring i syfte att göra flyget känt och populärt 

samt öka rekryteringen till motorflyget 
• Fortsätta utveckla information och kommunikation via Internet med målet att nå flera 

enskilda medlemmar via e-post och Internet 
• Utveckla en funktionell ny hemsida 
• Se över den interna organisationen och styrelsen arbetssätt 
• Stödja föryngring av flygplansflottan 
 
Prioriterade områden som inte sker i samverkan med KSAK 
 
• Genomföra delegerat uppdrag gällande det ultralätta flyget 
• Arbeta för ökad flygsäkerhet 
• Utveckla UL-verksamheten  
• Driva KSAK-M UL-flygskola 
• Utveckla precisionsflygningen och tävlingsverksamheten 
• Leda bruksflygverksamheten (tidigare hjälpflyg) 
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• Följa utvecklingen av KSAB 
• Stödja flygklubbar vid konflikter 
 
Aktivitetsplan 
 
• Ge ut fyra nummer av Pilot Briefing 
• Sända ut information i form av e-postmeddelanden till medlemmarna efter behov 
• Genomföra kurs för motorflygchefer 
• Driva projektet Utveckling av flygtävlingar 
• Arrangera SM i precisionsflygning 
• Delta i VM och NM i precisionsflygning 
• I samverkan med KSAK leda Stockholmsgruppen för att lösa flygplatsfrågan 
• Arrangera Motorflygets dag 
• I samverkan med KSAK ta initiativ till att samla Allmänflygrådet 
• Genomföra de aktiviteter inom UL som är anmälda till Transportstyrelsen enligt verk-

samhetsplan för delegerad verksamhet 
• Genomföra flyginstruktörskurs UL 
• Genomföra lärarseminarium för UL 
• Genomföra möte med besiktningsmän 
• Delta i samverkan inom norden och på europeisk nivå 
• Genomföra regionmöten vår och höst om möjligt i alla regioner 
• Genomföra motorflygkonferens i anslutning till årsstämman 
• Visa upp oss på flygdagar och Fly In i lämplig omfattning 
• I samverkan med KSAK delta i andra organisationers verksamhet 
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