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KSAK och KSAK Motorflygförbunds (KSAK-M) gemensamma 
verksamhetsplan för 2016 
 
Vision 
KSAK skall tillsammans med KSAK-M vara den organisation som har det delegerade 
ansvaret för huvuddelen av privatflyget 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. 
 
Inriktning 
KSAK-M har som särskild inriktning att tillvarata medlemmarnas intressen inom det ultralätta 
flyget samt motorflygsport. KSAK och KSAK-M ska löpande bevaka regelarbete inom 
luftfartsområdet, Transportstyrelsens och övriga myndigheters arbete för att se till att 
förutsättningarna för klubbarnas verksamhet är de allra bästa. Inom bruksflygsverksamheten 
gör vi en stor samhällsnytta då övervakningsflyg/brandflyg varje år sparar samhället stora 
belopp bland annat i form av begränsade skador från skogsbränder. Genom KSAK-M UL-
flygskola för utbildning till förarcertifikat för ultralätt flyg ser vi till att flygklubbarna på ett 
enkelt, säkert och självreglerande vis årligen förser flyg-Sverige med nya piloter. Genom det 
från Transportstyrelsen delegerade verksamhetsansvaret för ultralätt flyg ska vi gynna 
utvecklingen av UL-flyg i Sverige, samtidigt som Transportstyrelsens reglemente ska 
efterföljas. 
 
Prioriterade områden  
Förutsättningarna för privatflyg i Sverige förändras. För att på bästa sätt fortsatt arbeta för 
flygklubbarnas rekrytering, utbildning och flygverksamhet behöver KSAK och KSAK-M 
anpassa sig och arbetet som bedrivs. 
 
• Den främsta uppgiften under året är att få igång LAPL-skolning hos så många flygklubbar 

som möjligt, vilka idag erbjuder PPL-utbildning med RF-tillstånd. Det nya certifikatet, 
och de nya vägar som leder till det från bland annat ultralätt flyg och segelflyg, bedöms av 
KSAK/KSAK-M vara en avgörande fråga för att vända det alltjämt minskande antalet 
privatflygcertifikat i Sverige. 

 
• Under året kommer styrelsen och kansliets arbetsformer att anpassas för att bättre svara 

mot föränderliga prioriteringsområden. Ett antal utskott med medlemmar från styrelse, 
kansli och flygklubbar kommer att få i uppgift att lägga fram välgrundade förslag till 
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förändring för styrelsen att fatta beslut om. Under 2017 ska en mer effektiv och utåtriktad 
organisation vara på plats. 

 
• Tillgången till flygplatser är en fråga som allt oftare framstår som problem. 

KSAK/KSAK-M ska bedriva en aktiv verksamhet gentemot flygplatsorganisationer och 
myndigheter med inriktning att ta fram en nationellt gångbar policy för privatflyg på 
offentliga flygplatser både i fråga om villkoren för brukande och för tillträde. Privatflyg är 
inte kommersiellt flyg och ska inte behandlas som sådant. 

 
Övriga områden av vikt 
• Arbeta för att viktiga frågor som rör motorflyget samordnas mellan olika organisationer. 

KSAK/KSAK-M ska vara en ledande aktör i Allmänflygsäkerhetsrådet och en aktiv 
samarbetspartner i flygsäkerhetsfrågor för Transportstyrelsen. 

• KSAK/KSAK-M är medarrangör till flygmässan Nordic Aero Expo i maj. 
• Utveckla miljöarbetet inom det ideella flyget utifrån KSAK miljöpolicy samt stödja 

klubbarna i miljöfrågor. 
• Stödja föryngring av flygplansflottan. 
 
Prioriterade områden som endast rör KSAK 
• Utveckla KSAK förmögenhet. 
• Förvalta fonder som KSAK förfogar över. 
 
Prioriterade områden som endast rör KSAK-M 
• För ultralätt flyg finns arbete att utföra för att ytterligare förbättra flygarna, 

flygplansägarnas och flygklubbarnas arbete. Inom den delegerade verksamheten finns det 
behov att utöka personalstyrkan som arbetar med handläggning av ärenden inom 
delegationen. Prioriterat är också att utveckla bättre vägledningsmaterial för import och 
modifiering av flygplan, samt förtydliga ärendehanteringen gentemot både 
Transportstyrelsen och brukare. Under året förväntas även förändrade regler om underhåll 
och besiktning av ultralätta flygplan, varför information och utbildning rörande eget 
underhåll bör tas fram, med fördel i samarbete med systerorganisationen EAA. 

• Arbeta för ökad flygsäkerhet. 
• Utveckla UL-verksamheten. 
• Driva KSAK-M UL-flygskola. 
• Utveckla precisionsflygningen och tävlingsverksamheten. Genomföra SM samt två till tre 

rankingtävlingar. Delta med fullt lag i NM. 
• Leda bruksflygverksamheten (tidigare hjälpflyg). 
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