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KSAK och KSAK-M 
KSAKs stadgar §12 samt §16 och KSAK-Ms stadgar §11 samt §16 
Protokoll fört vid KSAKs årsstämma 2019 och Protokoll fört vid KSAK-Ms 
årsstämma 2019 
 
Valberedningens förslag. 
Till ordförande för ett (1) år nomineras: 
Omval av sittande Hans Pålsson från Hässleholms flygklubb. 
 
Till ledamot för två (2) år nomineras: 
Omval av Håkan Carlsson från Sundsvalls flygklubb. 

Håkan har var ledamot under flera år och har varit ansvarig för 
tävlingsverksamheten för motorflyg. 

samt, 
Omval av Niklas Larsson från Östra Sörmlands flygklubb. 

Niklas har bl a bidragit till att KSAK tagit fram DTO (Declared Training 
Organisation) som godkänts av transportstyrelsen som manual för 
skolverksamhet. 

 
Till ledamöter och regionrepresentanter för två (2) år nomineras: 
Ledamot och regionansvarig för södra Norrland omval av Hans Dunder från Bollnäs 
flygklubb. 
 
Ledamot och regionansvarig för västra regionen nyval av Kristoffer Karlsson, Varberg 
flygklubb. kristoffer@karlsonhus.com Tel: 0709-182775 

Kristoffer ersätter Dick Nyvall från Kungsbacka flygklubb som avböjt omval.  
 
Kvar i styrelsen till årsstämma 2021 är: 

Karl-Ivar Karlsson från Roslagens flygklubb, som ledamot och regionansvarig 
för östra regionen. 
Henry Lindholm från Stockholms flygklubb, som ledamot. Henry har under 
2019 varit vice ordförande utsedd vid konstituerande styrelsemöte. 
Sven E Andersson från Sjöbo flygklubb, som ledamot och regionansvarig för 
södra regionen. 
Sören Bergmark från Skellefteå Motorflygklubb, som ledamot och 
regionansvarig för norra Norrlands regionen. 
Göran Berséus från Linköpings flygklubb, som ledamot. 
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Auktoriserad revisor och revisorssuppleant. 
Föreslås av KSAKs styrelse 

Nuvarande revisor: 
Per-Olov Strand 
Nuvarande revisorsuppleant: 
Erik Friberg Kolmodin 
Per-Olov Strand 

 
Lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant.  
Valberedningen föreslår. 
Omval av Carl Lindé som lekmannarevisor. 
Göran Eriksson har avsagt sig att bli omvald som lekmannarevisorsuppleant. 
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Valberedning har haft nedanstående ledamöter och ersättare. 
Från södra regionen: 
Håkan Sjöberg från Söderslätts flygklubb, tillika sammankallande. 
Suppleant Åke Karlsson från Nordvästra Skånes flygklubb. 
 
Från östra regionen: 
Per Wernholm från Linköpings flygklubb. 
Suppleant Arne Nylén som har avsagt sig omval. 
 
Från västra regionen: 
Hasse Hellström från Aeroklubben i Göteborg. Har avsagt sig omval. 
Suppleant Ingolf Johnsson från Varbergs flygklubb. Har avsagt sig omval. 
 
Från regionen södra Norrland: 
Anders Hellström, från Gävlebygdens flygklubb. 
Suppleant Urban Bengtsson, från Bollnäs flygklubb. 
 
Från regionen norra Norrland: 
Ingemar Hellgren från Luleå-Boden flygklubb. 
Suppleant Robert Grenemark från Luleå-Boden flygklubb. 
 
Valberedningen nominerar inte sig själva. 
Men var och en i valberedningen meddelar om man står till förfogande för omval. 
Det är sedan upp till styrelsen (styrelserna) att nominera valberedning, samt utse 
sammankallande, vid stämmorna. 


