Hej

Kritiska punkter för din Flygklubb – Medlemmar - Flyglärare - Flygplan/Utrustning Service & underhåll
Kansliet behöver nu återkoppling på vad din flygklubb och behöver få ta del av vad ni anser vara de
3 - 5 mest kritiska områden för er flygklubbs bästa.
Vi har inte tagit upp de fokusområden som KSAK arbetar löpande med, flygplatser, luftrum och
bränsle. Vi kommer arbeta med flygsäkerhet och för lättnader i regelverk. Vidare kommer ni under
året få stöd till er marknadsföring, flygklubbsekonomi och styrelsearbetet i form av olika
verktygslådor.
För att vi ska gå in i 2019 med rätt förutsättningar och prioriteringar följer här några frågor kring vad
ni anser vara viktigast för er flygklubb. Saknar ni något fokusområde vänligen lägg till på övrigt.

Fokusområde

1 års perspektiv

Medlemsrekrytering:
• Är ni nöjda med ert antal
medlemmar
• Hur många börjar
• Hur många slutar (och
varför)
• Annat av vikt

Flyglärarrekrytering:
• PPL
• LAPL
• UL
• Annat av vikt
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5 års perspektiv

Flygplans- och komponentbehov:
• Är ni nöjda med er
flygplanspark (ert flygplan)
• Har ni för avsikt att köpa
nytt flygplan
• Har ni för avsikt att byta
flygplanskategori (PPL/UL)
• Har ni planer för motor-,
propeller, avionikbyte
• Annat av vikt
Service och underhåll:
• Har ni försörjt för ert
underhåll
• Har ni tillgång till
verkstäder, servicetekniker
och CAMO (i de fall som
behövs)
• Hur långt behöver ni flyga
för att få service
• Annat av vikt

Övrigt:

Utifrån era svar kommer KSAK prioritera och resurssätta viktigaste projektområden under 2019
verksamhetsår.
Uppskattar stort om ni kan svara senast tisdag den 6 november till lars-christer@ksak.se
Tänk på att ditt svar är viktigt för hela allmänflygsverige.
Bästa hälsningar från kansliet
Lars-Christer
076-131 46 46
Generalsekreterare

Medlemsavgiften 2019
Medlemsavgiften kommer att
höjas till 520 kr 2019 enligt
proposition som klubbades av
årsstämman. Vänligen se till
underlag paragraf 13

