Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2019
Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i
restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum tisdagen den 5 mars
2019 kl. 1800. Ansgar-lokalerna ligger nära busshållplatsen Lidingö Centrum. Det finns
en stor parkeringsplats i närheten, parkeringsskiva rekommenderas. Från Ropsten åker man
med alla bussar som går till Lidingö Centrum. Linjerna heter 201, 204, 205, 206 och 212.
Bussresan tar fyra minuter. Bussarna stannar vid övre delen av Centrum. Man går över gatan
mot konditori Princess. Ansgarskyrkan ligger 100 m till vänster om konditori Princess.
Följande program planeras:
• 18:00 – 19:00 Årsmöte enligt bifogad dagordning.
• 19:00
Serveras middag till självkostnadspris
• 19:45 (ca)
Nya GS Lars-Christer Andersson berättar om KSAK mål, nytta och framtid
Följande handlingar biläggs:
• Dagordning vid KSAK-DM:s Årsmöte
• Årsredovisning för 2018/KSAK-DM
(Resultaträkning utlämnas vid årsmötet)
• Förslag till budget 2019
Läggs ut på hemsidan och delas ut vid årsmötet
• Proposition till årsavgift
• Förslag till ledamot i KSAK DM Styrelse

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

VALBEREDNINGENS förslag och motioner 2019 läggs ut på hemsidan och årsmötet
Motioner skall vara styrelserna tillhanda senast 2019-02-05.
Förslag som skall behandlas av valberedningen skall ha inkommit till kansliet senast 2018-02-05
Anmälan om deltagande i måltiden erfordras till KSAK:s kansli Maria Winkler, Tel: 072-2484646,
maria@ksak.se senast måndag dagen den 4 mars klockan 11.
Väl mött till årsmötet 2019
Lars Holmström
Ordförande

Bilaga 1

DAGORDNING VID KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2019-03-05
1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fastställande av föredragningslista
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Upprättande av röstlängd
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Disposition av årets resultat
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Sammanfattad orientering av KSAK Generalsekreterare över KSAK verksamhet
12. Sammanfattad orientering av KSAK Finansutskott över KSAK finansförvaltning
13. Framläggande av handlingsplan och budget för verksamhetsåret
14. Behandling av inlämnade motioner och propositioner
15. Fastställande av antalet styrelseledamöter enligt § 3
16. Val av styrelsens ordförande och i förekommande fall vice ordförande
17. Val av övriga styrelseledamöter
18. Val av revisor samt revisorssuppleant
19. Val av ordförande samt en till två valberedningsledamöter
20. Val av ombud till KSAK och KSAK-M allmänna sammanträden
21. Val av kandidat att ingå i KSAK och KSAK-M valberedning
22. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
23. Övriga frågor
24. Årsmötet avslutas

Bilaga 2
Sida 1

ÅRSREDOVISNING 2018.
KSAK DIREKTMEDLEMMAR (KSAK-DM).
Styrelsen i KSAK-DM lämnar härmed följande redovisning för verksamheten under 2018:
• STYRELSEN
Styrelsen har sedan årsmötet 15 februari 2018 utgjorts av följande 7 ledamöter:
Lars Holmström (ordförande), John Grubbström (vice ordförande), Karl-Ivar Karlsson Arne Nylén
(sekreterare), Tomas Backman, Curt Sandberg och Göran Berseus.
Till styrelsen har KSAK GS varit adjungerad.
Styrelsen har under året 2018 haft 8 protokollförda sammanträden.
Valberedning
Göran Berseus (ordförande) och Kjell Nordström
• MEDLEMMAR
Medlemsantalet var vid årets slut totalt 210, därav två familjemedlemmar/juniorer och 5 ständiga
medlemmar. Detta innebär i stort oförändrat antal medlemmar jämfört med föregående år
• MÅL OCH INRIKTNING
KSAK-DM är enligt stadgar en allmännyttig, ideell sammanslutning som organiserar sina medlemmar
genom direktanslutning till KSAK. KSAK-DM har till uppgift att främja svenskt flyg och därtill anslutna
verksamhetsgrenar i första hand genom KSAK. Om styrelsen finner lämpligt kan KSAK-DM även verka
utanför KSAK. KSAK-DM tar tillvara medlemmarnas intressen bl.a. genom sammankomster med
föredrag, studiebesök och resor.
• INFORMATION
KSAK-DM har under år 2018 presenterats i KSAK FLYGKALENDER, som liksom tidigare år utan särskild
kostnad och med egen DM-dekal på pärm tilldelats samtliga medlemmar. KSAK- DM har också under
2018 fortlöpande presenterats på KSAK:s och KSAK-DM:s hemsida.
Dagsaktuell information kan sändas direkt till de medlemmar som angivit sin e-postadress. Andelen
medlemmar vid årets slut med e-postadress ökade till 86 %.
Tidningen Pilot Briefing ingår som medlemsförmån och är KSAK-DM:s informationsorgan med egen
(egna) sida(or) för KSAK-DM.

Bilaga 2
Sida 2
• PROGRAMVERKSAMHETEN
Under 2018 har följande aktiviteter genomförts:
24 januari Föredrag på Tekniska museet av Ulf Edlund han berättade om ”Europlane”
15 februari Årsmöte med subventionerad middag. Föredrag av Åke Janson ”Flygare i Afrika”
14 mars Föredrag på Tekniska museet av Henrik Svensson ”Segelflyget i Sverige”
25 april Föredrag på Tekniska museet av Lars Erik Wallhagen ”Flygets roll vid hjälpinsatser”
26 september Föredrag på Tekniska museet av ”Rolf Björkman 60 år som pilot”
24 oktober Föredrag på Tekniska museet av Alf Ingersson Thoor ”Flygvapnets
flygsäkerhetsutveckling”
6 november Besök på ”Body Flight”
20 november Föredrag på Tekniska museet av Thomas Strandman ”Flygets roll vid skogsbranden i
Västmanland”
Under året har föredragen på Tekniska museet videofilmats och och sänts via nätet. Filmen har lagts
ut på KSAK-DM:s hemsida och är tillgänglig för medlemmarna i KSAK och KSAK-DM.
• KSAK-DM:s EKONOMI
Resultaträkning för 2018. DM:s ekonomi utgör en del av KSAK:s.
• STADGAR
Reviderade stadgar 2018-02-15 antogs vid årsmöte.

Stockholm januari 2019
STYRELSEN

Bilaga 3

Förslag till budget för 2019

Resultaträkning (KSAK-DM:s del) och budget kommer att läggas ut på KSAK-DM:s sidor på KSAK:s
hemsida samt delas ut vid årsmötet. Budgeten bygger på utfallet 2018 som ingår som en del i KSAK:s
redovisning. Då denna ännu inte är klar kan budgeten inte göras färdig inför detta utskick.

Bilaga 4

Proposition till KSAK-DM:s årsmöte 2019-03-05

ÅRSAVGIFT I KSAK-DM FÖR 2020
Styrelsen föreslår följande medlemsavgifter för 2020
• Senior (fr. o. m. 21 år) 400 kr
• Junior (under 21 år) 120 kr
• Familjemedlem 120 kr
• Företagsmedlem 5.000 kr
I medlemsavgiften för senior, junior och företag ingår Pilot Briefing som
medlemsförmån.

Stockholm januari 2019

STYRELSEN

Bilaga 5

Val till KSAK DM Styrelse
Sänds till:
KSAK (märkt valberedningen),
Gustavslundsvägen 137, 167 51 Bromma
eller maria@ksak.se
senast 2018-02-14

Förslag till ledamot i KSAK DM styrelse 2019
(Vid behov av mer utrymme använd baksidan av denna blankett)
Följande befattningar ingår i styrelsen enligt stadgarna:
Lars Holmström
John Grubbström
Arne Nylén
Thomas Backman
Göran Berséus
Karl-Ivar Karlsson
Curt Sandberg

Lidingö
Bromma
Nacka
Vällingby
Linköping
Vallentuna
Ekerö

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Namn:
Jag föreslår till val vid KSAK DM årsmöte 2019 (Fortsätt på baksidan vid behov)
Funktion:
Namn:
Adress:
Tfn bost:
E-post:
Motivering:

…………………………………….

