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Närvarande 
Henry Lindholm, KSAK-M ordförande 
KSAK-M styrelse 
Representation från valberedningen 
Rolf Björkman, KSAK-M:s generalsekreterare (GS) vid protokollet 
Ombud och representanter från flygklubbar och KSAK-DM. 
 
 
§ 1.    Stämmans öppnande 
Innan stämman öppnades gjorde Henry Lindholm en omfattande redovisning av 
KSAK/KSAK-M. 
Förbundsordförande Henry Lindholm hälsade delegaterna välkomna till årsstämman och 
förklarade stämman för öppnad.  
 
§ 2.   Godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd  
25 klubbar med tillsammans 48 röster var representerade vid stämman. Stämman fastställde 
röstlängden (bilaga 1). 
 
§ 3.   Frågan om stämman var stadgeenligt utlyst 
Stämman förklarades vara stadgeenligt utlyst. 
 
§ 4.   Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Stämman valde Hans Dunder till ordförande och Rolf Björkman till sekreterare för stämman. 
 
§ 5.   Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägget under ”Övrigt” att besluta om representation vid 
KSAB bolagsstämma (Bilaga 2). 
 
§ 6.   Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmoprotokollet 
Håkan Sjöberg Söderslätts Fk och Egon Ny Söderslätts Fk valdes att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 
§ 7.   Val av två rösträknare 
Håkan Sjöberg Söderslätts Fk och Egon Ny Söderslätts Fk valdes att vara rösträknare. 
 
§ 8.   KSAK-M verksamhetsberättelse för 2016 samt resultat och balansräkning 
Förbundsordföranden presenterade kortfattat den av styrelsen framlagda 
verksamhetsberättelsen för år 2016. GS redovisade det ekonomiska utfallet för 2016. 
 
§ 9.   Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 
Stämman fastställde verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för 2016  
(ingår i KSAK-M verksamhetsberättelse) och att överskottet förs till ny bok och räkning. 
(Bilaga 3) 
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§ 10.  Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet 
Revisorernas berättelse lästes upp. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret (bilaga 4). 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
§ 11.  Motioner  
En motion var insänd från Örebro Fk med förslag att slå samman Östra och Västra regionerna 
till Mellansvenska Region. Styrelsen yrkade avslag. Stämman beslutade om avslag enligt 
Styrelsens förslag. (Motionen Bilaga 5 och Styrelsens yttrande Bilaga 6) 
 
§ 12.  Fastställande av verksamhetsplan och budgetram för 2017 
GS redovisade styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2017 samt de 
prioriteringar som styrelsen föreslår (Verksamhetsplan Bilaga 7 och Budget Bilaga 8). 
Stämman godkände föreslagen verksamhetsplan och budget för 2017 att i huvudsak ligga till 
grund för verksamheten. 
 
§ 13.  Proposition fastställande av årsavgift för 2018.  
Styrelsen föreslog att årsavgiften för 2018 skall vara oförändrat 295 kr. Den totala avgiften till 
KSAK/KSAK-M/FSF är oförändrat 450 kr och för ungdomsmedlem enligt vissa kriterier 100 
kr (Bilaga 9). 
Stämman beslutade i enlighet med propositionen. 
 
§ 14.  Val 
Bengt Olofsson, sammankallande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag. 
Utöver valberedningens förslag fanns ett förslag till ledamot: Karl Andersson (Bilaga 10). 
Efter en diskussion accepterade Karl Andersson att delta i styrelsearbetet som adjungerad. Jan 
Aronsson, representant för Västra regionen, hade meddelat att han av tidsskäl önskat lämna 
styrelsen. Som ersättare föreslogs Dick Nyvall, Kungälv. 
Stämman valde därefter enligt nedan som var valberedningens förslag (Bilaga 11) med 
uppmaningen att adjungera Karl Andersson till styrelsen: 
 
Ordförande för ett år: Henry Lindholm omval 
 
Ledamöter 
Sven E Andersson Södra regionen Omval 2 år 
Sören Bergmark Region Norra Norrland Omval 2 år 
Göran Berséus Ledamot  Omval 2 år 
Karl-Ivar Karlsson Östra regionen Omval 2 år 
Dick Nyvall  Västra regionen Fyllnadsval 1 år 
Hans Pålsson  Ledamot  Omval 2 år 
 
Håkan Calrsson Ledamot  Tidigare vald till stämman 2018 
Hans Dunder  Ledamot  Tidigare vald till stämman 2018 
Jim Eriksson  Regionen södra Norrland Tidigare vald till stämman 2018 
Jan Swärdstedt Ledamot  Tidigare vald till stämman 2018 
 
Revisorer på ett år 
 Ordinarie  Suppleant 
Revisor auktoriserad Staffan Svedin omval Ingrid Svedin  omval 
Revisor lekmanna Carl Lindhé  omval Göran Eriksson omval 
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Valberedning på ett år: 
Region Ordinarie  Suppleant 
N Norrland Ingmar Hellgren omval Bror Tingvall omval 
S Norrland Anders Hellström omval Urban Bengtsson omval 
Östra Per Wernholm omval Arne Nylén omval 
Västra Hasse Hellström omval Ingolf Johnsson omval 
Södra Bengt Olofsson  omval Håkan Sjöberg nyval 
Sammankallande och tillika ordförande i valberedningen Bengt Olofsson  omval 
 
Nominering av KSAK styrelse 
Stämman nominerade KSAK-M styrelse att också utgöra KSAK styrelse. 
 
§ 15.  Övriga frågor 
Stämman beslutade att KSAK-M styrelseordförande representerar KSAK-M vid KSAB 
bolagsstämma. 
 
§ 16.  Stämmans avslutning 
Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad 
 
Örebro som ovan 
     
Vid protokollet 
 
 
 
 
Rolf Björkman 
 
Justeras: 

Hans Dunder 
Mötesordförande 

 
 
 
 
Håkan Sjöberg   Egon Ny 
 
 
Anmärkning  
Bilagor bifogas endast originalprotokollet eftersom de innehåller handlingar som sänts ut till 
klubbarna före stämman. Samtliga handlingar finns dessutom på KSAK hemsida. 
 
Efter stämman delades ut priser för Rikslandningen och Riksnavigeringen. 
Under eftermiddagen genomfördes Motorflygkonferens 2017 med ca 50 deltagare. 
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