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Protokoll fört vid KSAK:s årsstämma digitalt genomförd med 
stämmopresidiet på KSAK:s kansli, Bromma den 24 mars 2022 

 
Närvarande 
Hans Pålsson, KSAK och KSAK-M ordförande, tillika ordförande för årsstämmorna 
KSAK-M styrelse  
Representation från valberedningen 
Lars-Christer Andersson, KSAK generalsekreterare (GS) vid protokollet 
Ombud och representanter från flygklubbar och KSAK-DM 
 

§ 1.    Stämmans öppnande 
Förbundsordförande Hans Pålsson hälsade ombud välkomna till årsstämman och förklarade stämman 
öppnad. Hans Pålsson gjorde en kort resumé av tidigare två (21 och 22 mars) av tre stämmodagar med 
årsstämmodag med omröstning och beslut den 24 mars. Vidare genomgicks röstningsförfarandet och 
likaså hur att få ordet. Stämman valde omvänd acklamation för röstningar om inte något annat 
beslutades. Denna stämma genomförs digitalt på samma villkor som för KSAK-M:s årsstämma.  
 
§ 2.   Godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd  
17 klubbar med tillsammans 23 röster var representerade vid stämman. Endast en röst per person får 
representera respektive flygklubbsrösträtt. Stämman fastställde röstlängden (bilaga 1) och avsteg 
från stadgarna. 
 
§ 3.   Frågan om stämman var stadgeenligt utlyst 
Stämman förklarades vara stadgeenligt utlyst. 
 
§ 4.   Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Stämman valde Hans Pålsson till ordförande och Lars-Christer Andersson till sekreterare för 
stämman.  
 
§ 5.   Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 6.   Val av två justerare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet 
Lars-Henrik Eriksson, Motorflygarna Uppsala Flygklubb och Daniel Påhlsson, Bollnäs FK valdes att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 7.   Val av två rösträknare 
Lars-Henrik Eriksson, Motorflygarna Uppsala Flygklubb och Daniel Påhlsson, Bollnäs FK valdes att 
vara rösträknare.  
 
§ 8. KSAK verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för 2021 
GS presenterade under årsstämmodag nr 2 (tisdag den 22 mars) kortfattat den av styrelsen 
framlagda verksamhetsberättelsen för år 2021. GS redovisade även det ekonomiska utfallet för 2021. 
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§ 9. Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 
Stämman fastställde verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för 2021 (ingår i 
KSAK verksamhetsberättelse) och att överskottet förs till ny bok och räkning. (Bilaga 2).  
 
§ 10. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorernas berättelse lästes upp. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret (bilaga 3). Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

 
§ 11. Motioner 
Ingen motion. 
 
§ 12. Föredragande av verksamhetsplan och budgetram för 2022 
GS redovisade under årsstämmodag nr 2 (tisdag den 22 mars) styrelsens förslag till verksamhetsplan 
och budget för år 2022 samt de prioriteringar som styrelsen föreslår (gemensam Verksamhetsplan 
Bilaga 4 och Budget Bilaga 7). Stämman godkände föreslagen verksamhetsplan och budget för 2022 
att i huvudsak ligga till grund för verksamheten. 

 
§ 13. Proposition fastställande av medlemsavgift för 2023 
Styrelsens förslag var enligt propositionen oförändrad avgift (Bilaga 6). Stämman fastställde KSAK/KSAK-M 
avgift för 2023 oförändrad om 540 kr.  

 
§ 14. Proposition stadgeändring 
För att underlätta för flygklubbarna att ansluta sig till KSAK utan att vara en del av Flygsportförbundet 
föreslogs ändring av stadgar till KSAK. Stämman biföll styrelsens föreslag till stadgeändring (Bilaga 8). 

 
§ 15. Val 
KSAK-M nominerade vid sin årsstämma samma styrelse för KSAK. Andra förslag fanns inte. Stämma 
beslutade i enlighet med KSAK-M:s nominering.  
 
Ordförande för ett år:  
Hans Pålsson   Styrelseordförande Omval   
 
Ledamöter: 
Robert Grenemark Ledamot  Omval 2 år 
Hans Dunder   Ledamot  Omval 2 år 
Håkan Carlsson Ledamot  Omval 2 år 
Kristoffer Karlsson Ledamot  Omval 2 år 
Niklas Larsson  Ledamot  Omval 2 år  
 
Jörgen Prahl  Ledamot  Tidigare vald till stämman 2023 
Björn Rystedt  Ledamot  Tidigare vald till stämman 2023 
Elin Josefsson  Ledamot  Tidigare vald till stämman 2023 
Sören Bergmark Ledamot  Tidigare vald till stämman 2023 
Göran Berséus Ledamot  Tidigare vald till stämman 2023 
 
Revisorer på ett år: 
 Ordinarie  Suppleant 
Revisor auktoriserad Per-Olov Strand Omval Erika Friberg Kolmodin Omval 
Revisor lekmanna Carl Lindhé  Omval Sven E Andersson   Omval 
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Valberedning på ett år: 
Region Ordinarie  Suppleant 
N Norrland Ingemar Hellberg Omval  Thomas Jatko  Omval 
S Norrland Anders Hellström Omval Ingemar Brottare  Omval 
Östra Per Wernholm Omval  Karl-Ivar Karlsson  Omval  
Västra Dick Nyvall Omval Per Djäknegren   Omval  
Södra Håkan Sjöberg Omval  Åke Karlsson  Omval 
 
Som sammankallande och tillika ordförande i valberedningen valdes Håkan Sjöberg, omval. 
 
§ 16. Anmälan om årsredovisning för Stiftelsen Sv. Flygare Hjälpfond och Olle Löfgrens Flygsäkerhetsfond 
Inga ansökningar har inkommit under 2021 för vare sig Stiftelsen Sv. Flygare Hjälpfond eller Olle 
Löfgrens Flygsäkerhetsfond. Båda dessa fonder styrs av statuter.   
 
§ 17. Övriga ärenden 
En fråga utlystes om Hans Pålsson kunde väljas som företrädare och ägarrepresentant för 
KSAK/KSAK-M som ägare till KSABs årsstämma. Stämman godkände att Hans Pålsson företräder 
föreningarnas ägarintressen i KSABs årsstämma.  

 
§ 18. Stämmans avslutning 
Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad. 

 
KSAK:s kansli, Bromma/Stockholm, som ovan 
     
Vid protokollet 
 
 
 
Lars-Christer Andersson 
 
Justeras: 

Hans Pålsson 
Mötesordförande 

 
 
Lars-Henrik Eriksson   Daniel Påhlsson 
 
 
 
Anmärkning  
Bilagor bifogas endast originalprotokollet eftersom de innehåller handlingar som sänts ut till 
klubbarna före stämman. Samtliga handlingar finns dessutom på KSAK hemsida. 
Årets Flygare 2021, Lars-Inge Karlsson tilldelades KSAK förtjänstmedalj i guld. 

 D
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Protokoll fört vid KSAK:s årsstämma digitalt genomförd med 
stämmopresidiet på KSAK:s kansli, Bromma den 24 mars 2022 


 
Närvarande 
Hans Pålsson, KSAK och KSAK-M ordförande, tillika ordförande för årsstämmorna 
KSAK-M styrelse  
Representation från valberedningen 
Lars-Christer Andersson, KSAK generalsekreterare (GS) vid protokollet 
Ombud och representanter från flygklubbar och KSAK-DM 
 


§ 1.    Stämmans öppnande 
Förbundsordförande Hans Pålsson hälsade ombud välkomna till årsstämman och förklarade stämman 
öppnad. Hans Pålsson gjorde en kort resumé av tidigare två (21 och 22 mars) av tre stämmodagar med 
årsstämmodag med omröstning och beslut den 24 mars. Vidare genomgicks röstningsförfarandet och 
likaså hur att få ordet. Stämman valde omvänd acklamation för röstningar om inte något annat 
beslutades. Denna stämma genomförs digitalt på samma villkor som för KSAK-M:s årsstämma.  
 
§ 2.   Godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd  
17 klubbar med tillsammans 23 röster var representerade vid stämman. Endast en röst per person får 
representera respektive flygklubbsrösträtt. Stämman fastställde röstlängden (bilaga 1) och avsteg 
från stadgarna. 
 
§ 3.   Frågan om stämman var stadgeenligt utlyst 
Stämman förklarades vara stadgeenligt utlyst. 
 
§ 4.   Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Stämman valde Hans Pålsson till ordförande och Lars-Christer Andersson till sekreterare för 
stämman.  
 
§ 5.   Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 6.   Val av två justerare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet 
Lars-Henrik Eriksson, Motorflygarna Uppsala Flygklubb och Daniel Påhlsson, Bollnäs FK valdes att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 7.   Val av två rösträknare 
Lars-Henrik Eriksson, Motorflygarna Uppsala Flygklubb och Daniel Påhlsson, Bollnäs FK valdes att 
vara rösträknare.  
 
§ 8. KSAK verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för 2021 
GS presenterade under årsstämmodag nr 2 (tisdag den 22 mars) kortfattat den av styrelsen 
framlagda verksamhetsberättelsen för år 2021. GS redovisade även det ekonomiska utfallet för 2021. 
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§ 9. Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 
Stämman fastställde verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för 2021 (ingår i 
KSAK verksamhetsberättelse) och att överskottet förs till ny bok och räkning. (Bilaga 2).  
 
§ 10. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorernas berättelse lästes upp. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret (bilaga 3). Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  


 
§ 11. Motioner 
Ingen motion. 
 
§ 12. Föredragande av verksamhetsplan och budgetram för 2022 
GS redovisade under årsstämmodag nr 2 (tisdag den 22 mars) styrelsens förslag till verksamhetsplan 
och budget för år 2022 samt de prioriteringar som styrelsen föreslår (gemensam Verksamhetsplan 
Bilaga 4 och Budget Bilaga 7). Stämman godkände föreslagen verksamhetsplan och budget för 2022 
att i huvudsak ligga till grund för verksamheten. 


 
§ 13. Proposition fastställande av medlemsavgift för 2023 
Styrelsens förslag var enligt propositionen oförändrad avgift (Bilaga 6). Stämman fastställde KSAK/KSAK-M 
avgift för 2023 oförändrad om 540 kr.  


 
§ 14. Proposition stadgeändring 
För att underlätta för flygklubbarna att ansluta sig till KSAK utan att vara en del av Flygsportförbundet 
föreslogs ändring av stadgar till KSAK. Stämman biföll styrelsens föreslag till stadgeändring (Bilaga 8). 


 
§ 15. Val 
KSAK-M nominerade vid sin årsstämma samma styrelse för KSAK. Andra förslag fanns inte. Stämma 
beslutade i enlighet med KSAK-M:s nominering.  
 
Ordförande för ett år:  
Hans Pålsson   Styrelseordförande Omval   
 
Ledamöter: 
Robert Grenemark Ledamot  Omval 2 år 
Hans Dunder   Ledamot  Omval 2 år 
Håkan Carlsson Ledamot  Omval 2 år 
Kristoffer Karlsson Ledamot  Omval 2 år 
Niklas Larsson  Ledamot  Omval 2 år  
 
Jörgen Prahl  Ledamot  Tidigare vald till stämman 2023 
Björn Rystedt  Ledamot  Tidigare vald till stämman 2023 
Elin Josefsson  Ledamot  Tidigare vald till stämman 2023 
Sören Bergmark Ledamot  Tidigare vald till stämman 2023 
Göran Berséus Ledamot  Tidigare vald till stämman 2023 
 
Revisorer på ett år: 
 Ordinarie  Suppleant 
Revisor auktoriserad Per-Olov Strand Omval Erika Friberg Kolmodin Omval 
Revisor lekmanna Carl Lindhé  Omval Sven E Andersson   Omval 
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Valberedning på ett år: 
Region Ordinarie  Suppleant 
N Norrland Ingemar Hellberg Omval  Thomas Jatko  Omval 
S Norrland Anders Hellström Omval Ingemar Brottare  Omval 
Östra Per Wernholm Omval  Karl-Ivar Karlsson  Omval  
Västra Dick Nyvall Omval Per Djäknegren   Omval  
Södra Håkan Sjöberg Omval  Åke Karlsson  Omval 
 
Som sammankallande och tillika ordförande i valberedningen valdes Håkan Sjöberg, omval. 
 
§ 16. Anmälan om årsredovisning för Stiftelsen Sv. Flygare Hjälpfond och Olle Löfgrens Flygsäkerhetsfond 
Inga ansökningar har inkommit under 2021 för vare sig Stiftelsen Sv. Flygare Hjälpfond eller Olle 
Löfgrens Flygsäkerhetsfond. Båda dessa fonder styrs av statuter.   
 
§ 17. Övriga ärenden 
En fråga utlystes om Hans Pålsson kunde väljas som företrädare och ägarrepresentant för 
KSAK/KSAK-M som ägare till KSABs årsstämma. Stämman godkände att Hans Pålsson företräder 
föreningarnas ägarintressen i KSABs årsstämma.  


 
§ 18. Stämmans avslutning 
Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad. 


 
KSAK:s kansli, Bromma/Stockholm, som ovan 
     
Vid protokollet 
 
 
 
Lars-Christer Andersson 
 
Justeras: 


Hans Pålsson 
Mötesordförande 


 
 
Lars-Henrik Eriksson   Daniel Påhlsson 
 
 
 
Anmärkning  
Bilagor bifogas endast originalprotokollet eftersom de innehåller handlingar som sänts ut till 
klubbarna före stämman. Samtliga handlingar finns dessutom på KSAK hemsida. 
Årets Flygare 2021, Lars-Inge Karlsson tilldelades KSAK förtjänstmedalj i guld. 
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