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ÅRSREDOVISNING  2021 
 

KSAK DIREKTMEDLEMMAR   KSAK-DM 
 

    Styrelsen i KSAK-DM lämnar härmed följande redovisning för verksamheten under 2021: 

 
• STYRELSEN  

   Styrelsen har sedan årsmötet 28 augusti 2028 utgjorts av följande 7 ledamöter: 
 

John Grubbström (ordförande), Göran Berséus (vice ordförande),  Arne Nylén (sekreterare),  
Dag Waldenström, Karl-Ivar Karlsson, Curt Sandberg samt Tomas Backman. 

 

Till styrelsen har KSAK Generalsekreterare Lars-Christer Andersson varit adjungerad. 
 

Styrelsen har under året 2021 haft 8 protokollförda sammanträden. 
 

   VALBEREDNING  
   Göran Berséus (sammankallande) och Kjell Nordström 

   
• MEDLEMMAR  
Medlemsantalet var vid årets slut totalt 226 (224) inklusive familjemedlemmar/juniorer och 5 
ständiga medlemmar. Detta innebär ett ungefär oförändrat antal medlemmar. Det noteras dock att 
KSAK-DM:s publika föredrag, som även sänds på web och kan ses senare, har ett betydande antal 
tittare. 
  
• 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. 

   KSAK-DM ska verka för att stimulera flygintresset i Sverige och genom saklig aktuell information       
   medverka till flygets fortsatta utveckling. 
 

 • INFORMATION  
KSAK-DM har under år 2021 presenterats i KSAK FLYGKALENDER som tilldelats samtliga medlemmar. 
KSAK-DM har också under 2021 fortlöpande presenterats på KSAK:s och KSAK-DM:s hemsida.  

   KSAK-DM medlemmar erhåller KSAK/KSAK-M information och utskick. 
 

Dagsaktuell information kan sändas direkt till de medlemmar som angivit sin e-postadress.  
 

Tidningen Pilot Briefing ingår som medlemsförmån och är KSAK-DM:s informationsorgan med egen 
(egna) sida(or) för KSAK-DM. 
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• PROGRAMVERKSAMHETEN 
   Under 2021 har följande aktiviteter genomförts: 
 

   17 februari.     Föredrag av Melissa Johnsson. Websändes på YouTube 
                            ”Women in Aviation International Scandinavia chapter” 
 
    17 mars          Föredrag av Kjell Nordström. Websändes på YouTube 
                            ”Trafikflyget då och nu” 
 

   21 april.         Föredrag av Niklas Anderberg. Websändes på YouTube 
                          ”BLACKWING från ritbordet till världsrekord!” 
 
   26 maj.             Föredrag av Urban Wahlberg. Websändes på Youtube 
                             ”Drone Center Sweden – Framtiden med drönare är redan här!” 
 
   18 augusti        Årsmöte med lunch- Roslagens Flygplats/Klubb Norrtälje 
                             ”Studiebesök Stockholms Hkp tjänst ambulanshelikopter”. 
  
    22 september  Föredrag på Tekniska Museet av Mats Johansson 
                              ”Mats Johansson – Mannen bakom MJD Models” 
 

    24 november.  Föredrag på Tekniska Museet Rolf Björkman och Lars-Christer Andersson 
                            ” Nylansering av Flygsäkerhetsprogrammet en version H50P” 

Under året har föredragen tidvis varit på Tekniska museet men även videofilmats och sänts via nätet. 
Både de fysiska och de digitala föredragen har lagts ut på KSAK-DM:s hemsida och är tillgängliga för 
medlemmarna i KSAK och KSAK-DM. Eftersom föredragen har fått stort allmänt intresse har de även 
gjorts tillgängliga för allmänheten i enlighet med KSAK-DM policy och stadgar. 
År 2022 har inletts med ett högaktuellt föredrag av Niclas Gustavsson/Saab om ”Remote Towers idag 
och framöver”. 

 

• KSAK-DM:s EKONOMI    
Resultaträkning för 2021. DM:s ekonomi utgör en del av KSAK:s och har gett positivt resultat 2021.  
Budget för 2022 se bilaga 3. 
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