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ALLMÄNT
KSAK är en allmännyttig ideell förening.
Svenska Aeronautiska Sällskapet (SAS) bildades den 15 december 1900. 1921 ändrades namnet till
Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK). 1937 blev KSAK riksorganisation för landets flygklubbar.
2004 ändrades KSAK inriktning mot en strävan att samordna det motordrivna lättare flyget.
För KSAK:s förmögenhetsförvaltning har gällt särskilda stadgar antagna 1993 och reviderade 1995
och 1996 samt upphävda 2003 och 2004. Vid revideringen 2004 inkluderades stadgarna för
förmögenhetsförvaltningen i denna stadga.

§1
UPPGIFTER OCH ÄNDAMÅL
KSAK är en öppen allmännyttig ideell förening som har till ändamål att stödja och utveckla det lätta
motordrivna flyget samt att bedriva och stödja kulturell, idrottslig och social samt samhällsnyttig
verksamhet inom den ideella flygverksamheten.
KSAK:s ändamål skall fullgöras genom att
•
•
•
•
•
•

främja svenskt flyg i allmänhet samt företräda och stödja det ideella flyget med tonvikt på
motoriserat flyg samt aktivt verka för hög flygsäkerhet
samverka och vid behov samordna intressen inom det lätta motorflyget i syfte att privat- och
klubbflyg skall kunna bedrivas med så små restriktioner som det kan bedömas lämpligt och till
lägsta möjliga kostnader
stödja medlemsorganisationerna i frågor av allmän och övergripande karaktär samt verka för
samhällets stöd till det ideella flyget och därigenom tillvarata privat- och klubbflygets samt
flygsportens intressen
verka för tekniskt, pedagogiskt, miljö- och säkerhetsmässigt utvecklingsarbete
verka för gynnsamma förutsättningar för klubbflyget samt för ungdomsarbete, rekrytering och
utbildning
verka för att ekonomiska förutsättningar skapas för allmänflygets utveckling
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•
•
•
•

samverka med berörda myndigheter och organisationer samt i den mån resurser ställs till
förfogande från myndighet överta sådana arbetsuppgifter som är lämpliga för organisationen
verka för flygets deltagande i samhällsnyttiga uppgifter
stödja flyghistorisk verksamhet
stödja personer som utsatts för lidande till följd av flyghändelser.

§2

SAMMANSÄTTNING OCH MEDLEMSKAP
KSAK består av de klubbar och föreningar som genom grenförbund upptagits i enlighet med dessa
och grenförbundens stadgar och som utövar eller främjar flygning och flygsport i enlighet med
uppgifterna i § 1. KSAK är organiserat i en central styrelse, direktanslutna medlemmar och ett
grenförbund, KSAK Motorflygförbund, med tillhörande flygklubbar.
Anm: Med grenförbund avses förbund/organisation med anslutna klubbar som utövar viss inriktad
verksamhet såsom motorflyg, segelflyg, fallskärmshoppning, osv. Med ”grenförbundet” i dessa
stadgar avses KSAK Motorflygförbund.
Klubb/förening som stödjer flygverksamhet men som ej direkt utövar grenförbundets verksamhet, kan
av styrelsen beviljas medlemskap som direktansluten.
Klubb/förening som är ansluten till KSAK är det med samtliga sina medlemmar. Klubb/förening som
tillhör flera grenförbund varav något eller några inte är anslutna till KSAK är ansluten med det antal
medlemmar som driver verksamhet inom, och därmed är knutna till, grenförbundet anslutet till KSAK
(normalt sektion/sektioner inom klubb).
Enskild person kan vara medlem i KSAK, s.k. direktansluten medlem. De direktanslutna
medlemmarna skall organiseras inom KSAK i en särskild förening kallad KSAK-Direktanslutna
Medlemmar (KSAK-DM). KSAK-DM bedriver inom sig egen verksamhet under egen ledning och
medges rätten att ta ut en årlig avgift av de direktanslutna medlemmarna. För KSAK-DM gäller
särskilda stadgar som fastställs av KSAK:s styrelse.
Organisation som KSAK godkänner kan väljas som associerad medlem.

§3
ÅLIGGANDEN
Det åligger KSAK, dess grenförbund och föreningar/klubbar att
•
följa de särskilda föreskrifter som utfärdas av myndigheterna och
•
samverka med dessa och andra berörda organisationer i syfte att övertaga sådana arbetsuppgifter
som gagnar KSAK:s intressen.
Vad som sägs om klubb/förening i denna paragraf gäller också KSAK-DM.
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§4
BESLUTANDE ORGAN
KSAK högsta beslutande organ är årsstämma och extra årsstämma. När årsstämman ej är samlad är
styrelsen beslutande organ.

§5
VERKSAMHET
KSAK:s verksamhet regleras genom dessa stadgar samt av övriga beslut som fattas av stämman.

§6
VERKSAMHETSÅR M M
KSAK:s verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
Styrelsens och grenförbundsstyrelses arbetsår omfattar tiden från KSAK:s årsstämma resp.
grenförbundets stämma t o m påföljande ordinarie stämma.

§7
ÄNDRING AV STADGARNA
Förslag till stadgeändring får väckas av medlemsförening, grenförbundet, grenförbundsstyrelsen och
KSAK:s styrelse. Förslag väckt av klubb/förening, grenförbund eller grenförbundsstyrelse skall
behandlas av styrelsen innan det hänskjuts till stämman för beslut. För ändring av stadgar fordras
beslut härom med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster vid stämman. För ändring av §21-§29
gäller vad som sägs i § 28.
Vad som sägs om klubb/förening i denna paragraf gäller också KSAK-DM.

§8
UPPLÖSNING AV KSAK
För upplösning av KSAK fordras beslut härom vid minst två på varandra följande ordinarie
årsstämmor. Vid båda dessa årsstämmor skall beslutet för att bli giltigt biträdas av minst 2/3 av antalet
avgivna röster. Beslut om disposition av KSAK:s tillgångar, där ej annat stipuleras, skall fattas vid den
sista årsstämman. Detta beslut fattas med enkel majoritet. KSAK:s tillgångar skall vid upplösning
enligt årsstämmans beslut överlämnas till grenförbundet eller om detta också upplöses till organisation
som verkar enligt KSAK:s syfte. För tillgångar i fondförmögenheten gäller vad som sägs i § 31.
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§9
BESLUT OCH OMRÖSTNING
Med undantag för de i § 7 och § 8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel
majoritet. Omröstning sker öppet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden om
denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika
röstetal lotten avgöra.

ALLMÄNNA SAMMANTRÄDEN
§ 10
STÄMMAN
Stämman består av ombud för klubb/föreningar. Endast klubb/förening som föregående år uppfyllt
sina ekonomiska och i övrigt stadgeenliga förpliktelser gentemot KSAK har rösträtt på stämman. De
avgifter som klubbar/föreningar erlagt till KSAK via grenförbund skall av detta vidarebefordras till
KSAK på sätt som överenskommes mellan KSAK och det anslutna grenförbundet. Klubb/förening
som är direktansluten skall erlägga avgifterna senast 30 april. För KSAK-DM gäller dess stadgar.
Vid fastställande av röstlängd räknas det antal medlemmar som föreningen registrerade i sitt
grenförbund eller i den direktanslutna föreningen under föregående år. Detta antal ligger också till
grund för avgiften stämmoåret.
Röstberättigad förening har rösträtt enligt nedanstående.
Klubb/förening med
Klubb/förening med
Klubb/förening med
Klubb/förening med

5 – 25 medlemmar
26 – 75 medlemmar
76 – 225 medlemmar
226 och fler medlemmar

en röst
två röster
tre röster
fyra röster

Klubb/förening företräds vid stämman av ombud. Ombuds rösträtt skall styrkas med skriftlig fullmakt.
Klubb/förening får företrädas av lika många ombud som man har röster.
Ombud skall vara ansluten till KSAK. Ombuds röst skall bestyrkas med fullmakt i original (fullmakt
via fax är ej giltig). Förening med två eller flera röster har rätt att företrädas av lika många ombud som
antal röster. Ombud har genom fullmakt rätt att företräda totalt tre föreningar.

Vad som sägs om klubb/förening i denna paragraf gäller också KSAK-DM.
Associerad medlemsorganisation äger rätt att närvara och yttra sig vid stämman.
4

FÖRSLAG
KSAK Stadgar
Reviderade
2018-03-18

§ 11
TIDPUNKT FÖR STÄMMA SAMT KALLELSE
Årsstämma äger rum före mars månads utgång varje år.
Extra stämma utlyses om minst en femtedel av föreningarna eller KSAK:s styrelse så påfordrar.
Endast de frågor som angivits i kallelse får upptagas till behandling.
Årsstämma skall utlysas senast åtta (8) veckor före och extrastämma senast två (2) veckor före dagen
för stämman.
Föredragningslista och övriga handlingar utsänds senast två (2) veckor före stämman.
Grenförbundets stämma regleras särskilt i dess stadgar.
KSAK och grenförbundets stämmor skall samordnas.

§ 12
ÄRENDEN VID STÄMMAN
Ordinarie årsstämma:
1. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst.
2. Val av två justeringsmän att jämte stämmoordförande justera stämmoprotokollet samt val
av två rösträknare.
3. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
4. Föredragning av årsredovisning och fastställande av resultat och balansräkning och
disposition av årets resultat
5. Revisionsberättelse
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Propositioner (styrelsen).
8. Motioner (föreningar).
9. Föredragande av verksamhetsplan, budgetram.
10. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
11. Val av:
- Ordförande i styrelsen,
- Ledamöter,
- Revisorer jämte revisorssuppleanter
Vid extra stämma skall följande ärenden förekomma:
Punkt (1) – (4) enligt ovan samt därutöver endast de frågor som anges i kallelsen.
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§ 13
FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID STÄMMAN
Rätt att inge förslag till ärende att behandlas vid stämma tillkommer KSAK:s styrelse (propositioner)
samt grenförbundet och röstberättigad klubb/förening (motioner). Motion skall vara ingiven till
KSAK:s styrelse senast sex (6) veckor före årsstämman. Ärendet föreläggs stämman med KSAK:s
styrelses yttrande.
Vad som sägs om klubb/förening i denna paragraf gäller också KSAK-DM.

§ 14
VALBARHET OCH RÄTT ATT INGE NAMNFÖRSLAG TILL FUNKTIONÄR
ENLIGT § 12
Valbar till plats i KSAK:s styrelse är varje i Sverige permanent bosatt person, som är medlem i en
klubb/förening inom KSAK.
Vad som sägs om klubb/förening i denna paragraf gäller också KSAK-DM.

§ 15
RÄKENSKAPER OCH REVISION
För granskning av KSAK:s verksamhet, räkenskaper och förvaltning väljer årsstämman minst två (2)
revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor samt personliga suppleanter till var
och en av dessa.
Räkenskaperna med tillhörande handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast fyra (4) veckor före
årsstämman. Efter verkställd revision skall revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast två
(2) veckor före årsstämman.

KSAK:s STYRELSE
§ 16
SAMMANSÄTTNING, MANDATTID OCH BESLUTSMÄSSIGHET
KSAK:s styrelse är KSAK:s beslutande organ då stämman icke är samlad.
Styrelsen består av ordförande och åtta till tio ledamöter valda för att representera landets olika delar
och olika kunskapsområden.
Den i KSAK och grenförbundet anställda personalen äger rätt att som adjungerad ledamot i styrelsen
utse en gemensam representant.
Generalsekreteraren för KSAK äger rätt att närvara som adjungerad i styrelsen.
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Vice ordförande utses inom styrelsen.
Representant för samverkande myndigheter och organisationer adjungeras vid behov till styrelsen.
Enskild person kan adjungeras till styrelse
Mandattiden för ordförande är ett (1) år och för ledamot två (2) år. Strävan skall vara att valen sker
med saxade mandat (hälften per årsstämma).
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst hälften är närvarande.

§ 17
STYRELSENS ÅLIGGANDEN
I enlighet med dessa stadgar åligger det KSAK:s styrelse att tillse och besluta om:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ledning och samordning av KSAK:s verksamhet mellan stämmorna
ledning av kansliets verksamhet
representanter i stiftelser, bolag, organisationer m m
instruktioner/reglemente för kansli och för utdelning av utmärkelser
samordning och fördelning av ekonomiska resurser
ledamöter i kommittéer (motsvarande)
godkänna för anslutning direktanslutna och associerade organisationer

Verkställande utskottet (VU)
Styrelsen kan besluta att utse arbetsutskott (VU) som då skall bestå av ordföranden och lämpligt antal
ledamöter hämtade ur styrelsen.
VU:s huvudsakliga uppgift är att då styrelsen ej är samlad
- fatta beslut i rutinärenden samt mindre ärenden av brådskande karaktär
- på styrelsens uppdrag fatta beslut i särskilt angivna ärenden
- behandla remisser mm
- bereda beslutsunderlag
Protokoll skall föras och föreläggas styrelsen vid nästkommande styrelsesammanträde.
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BEHÖRIGHET
§ 18
FIRMATECKNARE
KSAK:s styrelse utser firmatecknare.

VALBEREDNING
§ 19
Styrelsen nomineras av grenförbundet.
Not: Enligt grenförbundets stadgar har KSAK-DM och direktansluten organisation förslags- och
yttranderätt beträffande nomineringen av KSAK styrelse och rätten att inge förslag till valberedningen.

UTMÄRKELSER
§ 20
UTMÄRKELSER
Ärenden gällande förslag till utmärkelser handläggs av KSAK:s styrelse enligt särskilt reglemente.
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KSAK: S FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING
§ 21 21
ALLMÄNT
Med fondförmögenheten (FF) nedan avses den KSAK tillhöriga förmögenhet som har sitt ursprung i
donationer 1941 och 1945 av Carl-August Wicander och Gösta Åhlén, benämnda ÅhlénWicanderfonden och Inventariefonden, som i balansräkningen 2003-12-31 upptagits till sammanlagt x
kronor och som i samma balansräkning anges som y kr i beräkningsvärde dvs det värde som skall eftersträvas för
fonden.

§ 22 22
INNEHÅLL
Fondförmögenheten består av följande tillgångar:

A. FASTIGHETER, FLYGPLAN OCH INVENTARIER
B. RÄNTEBÄRANDE KAPITAL
Innehållet i fondens A-del utgörs av de tillgångar som redovisas som fondtillhörighet i enligt med
årsstämmobeslut 1996 d.v.s. fastigheten Ulvsunda 1:1, DH 82 SE-ADF och SE-ALM (Tiger Moth) samt
bibliotek, konst- och pokalsamling på Ulvsunda 1:1 men undantaget fastigheterna Ålleberg 1:1 och Synnerål
Skattegården.
Det värde som fondens B-del skall uppnå/hållas genom återläggning av dess avkastning skall ha sin
utgångspunkt i årsstämmobeslut 1996 uppräknat med KPI vilket framgår av bokslut 2003-12-31 som redovisas i
ekonomidelen i KSAK verksamhetsberättelse 2003.

§ 23 23
ANSVAR
I enlighet med att äganderätten till fondförmögenheten tillkommer KSAK har KSAK:s huvudstyrelse
det juridiska ansvaret för fondförmögenheten och dess förvaltning..
Den löpande förvaltningen av det räntebärande kapitalet i Fondförmögenheten (FF) skall under huvud
styrelsen handhas av en fondförvaltningsgrupp (FFGR), bestående av minst tre ledamöter. En av dessa
väljes av KSAK-DM att vara opartisk ordförande. De övriga utses av KSAK grenförbund
Motorflygförbundet KSAK Ledamöterna utses av KSAKs styrelse. En av dessa utses till ordförande.
Vid röstning i styrelsen fondförvaltningsgruppen(FFGR) har ordföranden rösträtt endast i form av
utslagsröst om det i övrigt är lika röstetal. Förvaltningsgruppen skall framlägga förslag till
kapitalplacering och villkor.
Styrelsen kan i viss fråga delegera sin beslutanderätt till förvaltningsgruppen (FFGR).
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§ 24 24
VÄRDEBESTÄNDIGHET
Fastigheter och inventarier skall underhållas så att värdet bevaras, att finansieras genom hyresintäkter.
Vid eventuell försäljning skall köpeskillingen tillföras fondförmögenhetens B-del. Vid förvärv av
fastigheter och eller sådana inventarier som avses § 24 §22 skall A-delen ökas med köpeskillingen.
Kapitalförmögenheten skall vara balanserat placerad för säker och hög avkastning på lång sikt.

§ 25 25
AVKASTNING
Nettoavkastningen från det räntebärande kapitalet skall först täcka förvaltnings- och
revisionskostnaderna varvid förutsättes att KSAK:s generalsekreterare får i uppdrag att utan extra
ersättning sköta löpande ärenden och bokföring.
Därefter skall årligen Årligen skall vid positivt resultat till denna del av Fondförmögenheten återföras
minst ett belopp motsvarande förmögenheten vid årets början multiplicerat med justerat för ökningen
eller minskningen av konsumentprisindex under året. Återstoden skall överföras till verksamheten.

§ 26 26
UTLÅNING
Utlåning ur det räntebärande kapitalet kan medges till KSAK:s grenförbund mot fullgod säkerhet, att
användas till investering, som gagnar KSAK:s verksamhet. KSAK:s styrelse beslutar om lån och
villkor. Låneräntan skall lägst motvara Riksbankens vid varje tid gällande diskonto plus en (1)
procent. Erforderlig justering av preliminärt bestämd räntesats göres årsvis i efterhand på förslag av
förvaltningsgruppen. ”Utlåning” kan vid behov göras till verksamheten varvid återläggning skall göras
uppräknat/förändrat efter KPI.

§ 27 27
REDOVISNING OCH REVISION
Redovisning över förmögenhetsförvaltningen skall på ett särskiljande sätt ingå i KSAK:s årliga
verksamhetsberättelse och räkenskaper samt granskas och revideras av KSAK:s ordinarie revisorer;
frågan om ansvarsfrihet för förvaltningen av fondförmögenheten gäller KSAK:s styrelse och
behandlas av årsstämman enligt KSAK:s ordinarie stadgar.

10

FÖRSLAG
KSAK Stadgar
Reviderade
2018-03-18

§ 28 28
ÄNDRING AV STADGAR FÖR FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING
Stadgar gällande förmögenhetsförvaltning, d.v.s. § 23 - § 31 §21-29 kan ändras efter beslut vid två på
varandra följande KSAK ordinarie årsstämmor varav en är ordinarie årsstämma.

§ 29 29
FÖRMÖGENHETEN OM KSAK UPPHÖR
Upphör KSAK skall tillgångarna i förmögenheten övergå till dess grenförbund att förvaltas i enlighet
med dessa stadgars intentioner varvid donatorernas ursprungliga intentioner skall beaktas. Om även
grenförbund saknas skall tillgångarna lämnas till organisation som verkar enligt KSAK:s syfte och
som skall förvalta donationen enligt samma principer.
000
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