
 

 1 

 
 
 
 
 
 
Till 
KSAK:s och KSAK-M:s klubbar 
KSAK:s och KSAK-M:s styrelser 
KSAK:s fondförvaltning 
KSAK-DM styrelse 
Svenska Flygsportförbundet 
 
 

KSAK och KSAK Motorflygförbunds 
 samordnade årsstämmor 2016-04-17 

 
Stämmorna inleds kl 09.30 på Clarion Hotel Arlanda 
Registrering från kl 09.00 
 
0 Gemensam inledning 
 
KSAK-M 
1 Årsstämman öppnas 
2 Godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd 
3 Frågan om stämman är stadgeenligt utlyst 
4 Val av ordförande och sekreterare för stämman 
5 Godkännande av dagordningen 
6 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmoprotokollet 
7 Val av två rösträknare 
8 KSAK-M verksamhetsberättelse för 2015 samt resultat och balansräkning 
9 Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 
10 Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet 
11 Motioner (inga) 
12 Fastställande av verksamhetsplan och budgetram för 2016 
13 Proposition fastställande av årsavgift för 2017 
14 Val: 

- Förbundsordförande för ett år 
- styrelseledamöter på valbar plats för två år 
- auktoriserad revisorer med suppleant för ett år 
- lekmannarevisor med suppleant för ett år 
- valberedning, en ledamot jämte personlig suppleant från varje region för ett år 
- sammankallande i valberedningen 
- nominering av KSAK styrelse 

15 Övriga frågor enbart KSAK-M 
16 KSAK-M stämma avslutas 
 
 
 

 

 

För kännedom till: 
KSAK:s och KSAK-M:s valberedning 
KSAK:s och KSAK-M:s revisorer 
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KSAK  
1 Årsstämman öppnas 
2 Fastställande av röstlängd 
3 Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst 
4 Val av ordförande och sekreterare för stämman 
5 Godkännande av dagordningen 
6 Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet 
7 Val av två rösträknare 
8 KSAK verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2015 
9 Fastställande av verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning 
10 Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfriheten för styrelsen 
11 Motioner (inga) 
12 Verksamhetsplan och budget för 2016 
13 Proposition fastställande av medlemsavgift för 2017 
14 Val: 

- ordförande i KSAK och dess styrelse för ett år 
- styrelseledamöter på valbar plats för två år 
- auktoriserad revisorer med suppleant för ett år 
- lekmannarevisor med suppleant för ett år 
- valberedning 

15 Anmälan om förvaltningsberättelse för 
• Stiftelsen Svenska Flygares Hjälpfond 
• Olle Löfgrens Flygsäkerhetsfond 

16 Övriga ärenden enbart KSAK.  
17 Stämmans avslutning  
 
Efter de formella förhandlingarna utdelas priser och utmärkelser. 
I mån av tid fram till lunch kan denna nyttjas för frågor och diskussion av ärenden som inte 
är föranmälda. 
 
Efter lunch kl 13.00 inleds Motorflygkonferens 2016. 
 


