
Hej KFK-medlem! 
 
Du kommer väl till årsmötet? Visst kan det kännas lite stelt och formellt men i år finns 
fina förutsättningar att klara av formaliteterna i rask takt. 
Valberedningen har gjort ett gediget förslag med vidtalade namn till samtliga poster. 
Väljer vi efter förslaget i en ”klump” så går den delen mycket fort. 
Kassören, bokföringen och revisorerna jobbar för fullt och de brukar alltid komma fram 
till klara och tydliga siffror. Även här bör det kunna gå snabbt. 
Verksamhetsberättelsen och nästa års verksamhetsplan är inte heller några konstigheter.  
Det finns till och med ett färdigt budgetförslag klart. Dessutom har det inte kommit in 
några motioner att behandla. Sammantaget således mycket goda förutsättningar att 
klara av det mesta snabbt.  
     
Under punkten övrigt bör så många medlemmar som möjligt finnas på plats och säga 
sin mening. Där ska beslutet att skänka våra segelflygplan till Segelflygets 
veteransällskap, SVS, fastställas. 
 
Vidare kommer det att bli diskussion om klubbens flygplansflotta. 
 

• Hur vill vi flyga i framtiden  
• Regeländringar som påverkar våra val 
• Åldersfördelning hos medlemmarna 
• Andra aktiviteter som drar tid vid sidan av flyget 
• Avgifter och kostnader, förbunden, bränsle, underhåll 
• Tillgänglighet, effektivitet, andra praktiska saker 

 
Vad vill vi? Vad gör vi? 
 
T ex finns en idé om att helt sluta med segelflyg, även motorseglare, till förmån för 
ultralätt flyg. Det finns ett nästan färdigt ”affärsförslag” som skulle kunna vara möjligt 
att genomföra innan den riktiga flygsäsongen drar igång. På grund av klubbens 
begränsade ekonomiska förutsättningar skulle det krävas att medlemmarna ställer upp 
med medlemslån till ett sammanlagt värde av minst 100 000 kronor. Men det har vi sett 
tidigare att det är fullt möjligt att genomföra vid bra idéer eller svåra situationer. 
 
Då det skulle innebära en stor förändring som påverkar mycket i klubben måste vi vara 
noggranna med det formella så vi inte bryter mot stadgarna. Det är bra om så många 
som möjligt kommer till årsmötet så vi kan känna av vad som skulle kunna vara 
genomförbart. Vill vi sen verkligen genomföra en större förändring kallar vi till ett 
medlemsmöte som utlyses på samma sätt som ett årsmöte, senast 3 veckor innan mötet. 
Där fattas ett första beslut om en eventuell affär/ändring. Därefter kallar vi till ett extra 
årsmöte för att fastställa det tidigare tagna beslutet och ändra inriktning på klubben. 
 
Kom till årsmötet du också! 
 
  Väl mött i stugan den 2/2 kl 19:00    //Styrelsen 


