
 

 

Proposition stadgeändringar KSAK-M:s stadgar till stämman 2020 
 

Styrelsen för KSAK-M föreslår följande stadgeändringar till årsstämman 2020.  

Ändringarna syftar till att rätta till en del felaktigheter som har funnits i stadgarna gällande 

anslutande av ny förening till Motorflygförbundet (KSAK-M). KSAK-M är grenförbund till KSAK och till 

Flygsportförbundet (FSF) och enligt FSF stadgar görs ansökan om medlemskap till FSF som därefter 

organiserar föreningarna i grenförbunden. 

En mindre ändring rörande vem som har förslagsrätt vid KSAK-M:s årsstämma föreslås. Ändringen 

avser vilka förbund som kan utse företrädare med förslagsrätt vid årsstämman. Möjligheten till 

yttranderätt kvarstår enligt gällande formulering.  

Stadgeändringarna syftar även att svara mot ändringar som föreslås FSF:s årsstämma. Observera att 

om FSF:s årsstämma ej fattar beslut om valberedningens sammansättning i enlighet med 

förbundsstyrelsens förslag, ska inte heller stämman för KSAK-M göra motsvarande ändring. 

Formuleringen av § 15 i förslaget nedan kan därför komma att dras tillbaka. 

Förslag till ny lydelse § 3 
Denna ändring gör att stadgarna för KSAK-M rörande anslutning av ny förening stämmer överens 

med FSF:s stadgar. 

§ 3 Organisation och medlemskap 

[…] 

Förbundet består av förening/klubb som i enlighet med KSAK-M:s stadgar bedriver 

motorflygverksamhet, alternativt verksamhet avsedd att främja motorflyget. Ansökan skall göras 

skriftligt till Flygsportförbundet (FSF) och vara upprättad i enlighet med FSF:s och KSAK:s anvisningar 

samt åtföljas av föreningens/klubbens stadgar. Medlemskap i KSAK och KSAK-M erhålles automatiskt 

genom medlemskap i FSF. 

Förslag till ny lydelse Kap. 2 § 10 
Denna ändring tar bort skrivning om att FSF:s styrelse kan utse företrädare till KSAK-M:s stämma 

med yttrande och förslagsrätt.   

Kap 2. FÖRBUNDSSTÄMMA 

§10 Förbundsstämma, tidpunkt, kallelse mm 

[…] 

8. Av KSAK styrelse utsedd företrädare äger rätt att närvara med yttrande och förslagsrätt. 

[…] 

Enskild medlem i medlemsförening samt ledamot i KSAK:s respektive FSF:s styrelse äger rätt att 

närvara med yttranderätt men utan förslagsrätt. 



 

 

 

 

Förslag till ny lydelse § 15 
Denna ändring är enbart en justering av KSAK-M:s stadgar för att motsvara den proposition som 

föreligger FSF:s årsstämma. Om FSF:s årsmöte ej antar propositionen kommer förslag till ändring av § 

15 att dras tillbaka. För tydlighet är texten nedan inkluderad nuvarande lydelse. 

§ 15 Valberedning 

Valberedningen består av en ledamot jämte personlig suppleant från varje region. En av ledamöterna 

utses av stämman till ordförande i valberedningen. Ordförande i valberedningen utgör automatiskt 

KSAK Motorflygförbunds representant i FSF:s valberedning. 
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