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Stadgar för Umeå Flygklubb 
 

fastställda vid årsmöte den 16 mars 1964. Senast ändring fastställd vid årsmötet 2013. 

 

 

§ 1. Klubbens uppgift 

Klubbens uppgift är att verka för privatflygets utveckling och 
popularisering och därvid genom upplysningsverksamhet väcka och 
vidmakthålla intresset för flygning, bereda klubbens medlemmar 
tillfälle till flygning på gynnsammast möjliga villkor och i övrigt verka 
för privatflygets sunda utveckling i enlighet med KSAK:s principer 
och stadgar. 

§ 2. Anslutning  

Klubben är ansluten till KSAK och följer i tillämpliga delar dess 
stadgar och årsmötesbeslut 

§ 3. Klubbstyrelse 

Klubben står under ledning av en styrelse bestående av ordförande 
och 6 eller 8 ledamöter.  
Vid konstituerande möte skall styrelse inom sig utse ledamöter för 
minst följande befattningar: sekreterare, kassör, motorflygchef och 
tekniskt ansvarig. 
Önskvärt är också att stugfogde och klubbmästare utses. 
Vid konstituerande möte skall styrelsen besluta om regler för 
firmateckning att gälla längst till och med april kommande år. 
Styrelsens ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte med halva antalet 
för en tid av två år.  
Styrelsens ordförande väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av ett 
år. 
Ordföranden skall vara certifikatinnehavare. 
Av styrelseledamöterna skall minst fyra vara certifikatinnehavare.  
 
Styrelsen representerar klubben mellan de allmänna 
sammanträdena, och avgör frågor som ej skall hänskjutas till 
klubbens avgörande, bestämmer ang allmänna sammanträden 
samt förvaltar tillgångarna. 
 
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet lär närvarande. Inom 
styrelsen gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger 
ordföranden utslagsröst. 
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§ 4. Allmänna sammanträden 

Ordinarie årsmöte hålles före februari månads utgång. Vid ordinarie 
årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
o Mötets öppnande. 
o Val av mötesordförande 
o Anmälan om av mötesordförande utsedd sekreterare.  
o Val av två justeringsmän att jämte ordf justera protokollet. 
o Godkännande av kallelse och dagordning. 
o Fastställande av röstlängd. 
o Föredragning av styrelseberättelse och ekonomiska rapporter. 
o Föredragning av revisionsberättelse. 
o Fastställande av resultat och balansräkning.  
o Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
o Förslag från styrelsen. 
o Enskild medlems förslag, vilket skriftligen kommit styrelsen 

tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet. 
o Val av klubbordförande och övriga ledamöter i styrelsen.  
o Val av minst en revisor för tiden till och med nästa årsmöte. 
o Utseende av ombud till KSAK:s årsmöte. 
o Utseende av kandidat  för inval i KSAK:s styrelse. 
o Fastställande av årsavgifter (för fysisk resp juridisk person) till 

klubben för nästkommande kalenderår. 
o Övriga frågor  
o Mötets avslutning. 

 
 
Kallelse till årsmöte eller extra allmänt sammanträde skall ske 
senast 14 dagar före mötet. 
Kallelse till årsmöte eller extra allmänt sammanträde skall ske via 
mail genom klubbens bokningssystem eller liknande system där 
medlemmarna själva ansvarar för uppdatering av aktuell e-
postadress. 
 
Informationsmail om kommande årsmöte  eller extra allmänt möte 
skall skickas senast 6 veckor före mötet. 
 
Extra allmänt sammanträde utlyses då styrelsen så anser 
nödvändigt eller minst en tredjedel av klubbens röstberättigade 
medlemmar gör framställan därom. 

§ 5. Medlemmar 

Medlemsskap i klubben kan vinnas av fysisk eller juridisk person 
mot erläggande av föreskriven avgift.  
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Medlemmar indelas i ordinarie medlemmar vilka erlägger ordinarie 
medlemsavgift och stående förskott, samt gästmedlemmar vilka 
erlägger särskild avgift som fastställs av styrelsen. Gästmedlem 
måste vara medlem i KSAK via annan klubb eller direktansluten.  
Därutöver kan till hedersmedlem av styrelsen föreslås person, som 
gjort sig särskilt förtjänt därav genom särskilt värdefullt arbete för 
klubben, eller andra för allmänflyget särskilt värdefulla insatser. 
 
Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som grovt 
motverkar klubbens mål och syfte eller allvarligt skadar klubbens 
anseende, 
Beslut om uteslutning kan överklagas vid nästa årsmöte. 
Utesluten medlem har ej rätt till skadestånd. 

 

§ 6. Avgifter  

Medlemsavgifter beslutas av årsmötet och gäller kalenderår. 
På årsmöte beslutade medlemsavgifter gäller från och med 
nästkommande årsskifte.  

 

§ 7. Rösträtt 

Rösträtt skall utövas personligen. Varje medlem äger en röst. 
Medlem som icke erlagt stadgeenlig avgift äger icke utöva rösträtt. 
 
För beslut fordras enkel majoritet utom i fråga om ändring av dessa 
stadgar eller klubbens upplösning. Vid lika röstetal äger 
ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning verkställes. 
Omröstning skall ske öppet. Vid val må den dock ske sluten därest 
röstberättigad gör framställning därom. 

§ 8. Förvaltning 

Räkenskaperna och förvaltningen skall granskas av vald(a) 
revisor(er), som väljes på ordinarie årsmöte.  
Revisor(erna) skall fått ta del av klubbens räkenskaper senast 14 
dagar före årsmötet och revisionsberättelsen skall vara styrelsen 
tillhanda senast 3 dagar före årsmötet.  
 

§ 9. Ändring av stadgarna 

För ändring av klubbens stadgar erfordras beslut på två på 
varandra följande allmänna sammanträden med minst 30 dagars 
mellantid, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte. 
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Vid beslut om stadgeändringar krävs två tredjedelsmajoritet. 
 

§ 10. Instruktioner för Motorflygchef och tekniskt ansvarig. 

Styrelsen skall upprätta och underhålla instruktioner för 
Motorflygchef och Tekniskt ansvarig. 
 

§ 11. Klubbens upplösning 

Beslut om klubbens upplösning kan fattas endast på förslag av 
dess styrelse. För dylikt beslut fordras minst två tredjedels majoritet 
vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. 
Klubbens tillgångar skall vid upplösning i enlighet med styrelsens 
beslut överlämnas till institution som verkar för något eller några av 
klubbens syften.  
 
 

 

 

  


