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KSAK och KSAK Motorflygförbunds (KSAK-M) gemensamma 
verksamhetsplan för 2017 
 
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 och KSAK-M ska löpande bevaka regelarbete inom luftfartsområdet, följa och 
påverka 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. KSAK-M har som särskild inriktning 
att tillvarata medlemmarnas intressen inom det ultralätta flyget samt motorflygsport. 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 främja flygklubbarnas rekrytering, 
utbildning och flygverksamhet har KSAK och KSAK-M beslutat: 
 
• Att genomföra en nationell marknadsföringskampanj i avsikt att väcka intresse för och 

locka nya, och kanske lite yngre, piloter till flygutbildning 
• Att med olika riktade åtgärder öka intresset för LAPL och skapa förutsättningar för en 

ökad tillgång till LAPL-instruktörer. 
• Att, så långt medlen och krafterna medger, motverka nedläggning i eller begränsningar av 

användandet av flygplatser. Trenden är att ett ökande antal flygplatser hotas.  
• Att arbetet med att förändra styrelsens organisation och arbetsordning, som inleddes under 

2016, skall slutföras 
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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. 

• Utveckla miljöarbetet inom det ideella flyget utifrån KSAK miljöpolicy samt stödja 
klubbarna i miljöfrågor. 

• Stödja föryngring av flygplansflottan. 
• Vårt internationella arbete skall fortstätta. 
 
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 fortsätta med förstärkt personalstyrka som arbetar med handläggning av ärenden 
inom delegationen tills balans på tillgänglig arbetskraft och efterfrågan råder. Ändrade 
regler om underhåll och besiktning av ultralätta flygplan kräver information och 
utbildning för att göra besiktningsorganisationen effektiv. 

• 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 VM. 
• Leda bruksflygverksamheten (tidigare hjälpflyg). 
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