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Eskilstuna Motorflygklubb

Eskilstuna Motorflygklubb bildades den 29 november 1972. Klubben har sitt säte i
Eskilstuna kommun och bedriver sin verksamhet på Eskilstuna flygplats (ESSU).
Klubbens uppgift

§1
Klubben är en öppen allmännyttig förening, som har till ändamål, att bedriva och stödja
kulturell, idrottslig och social verksamhet inom den ideella flygverksamheten. Klubbens
uppgift år 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, i övrigt verka för
privatflygets sunda utveckling i enlighet med KSAK:s principer och stadgar.
•

Aktivt verka för att rekrytera ungdomar och bedriva ungdomsverksamhet.

•

Bereda klubbens medlemmar tillfälle till flygning och flygsport.

•

Genom aktiva åtgärder främja flygsäkerhet.

•

Att stå till tjänst med samhällsnyttigt hjälpflyg.

•

I allmänhet tillvarata medlemmarnas intresse vad gäller deras flygverksamhet.

Anslutning till huvudorganisationer

§2
Klubben skall vara ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) och kan vara
ansluten till annan organisation. Men handlägger självständigt sina angelägenheter inom
ramen för centralorganisationens stadgar och beslut.
Klubben skall:
•

Hålla Motorflygförbundet - KSAK informerad om sin verksamhet.

Eftersträva att föra frågor, som berör klubbens verksamhet, möjligheter och utveckling genom dialog med
centralorganisationerna.

•
•

Fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot centralorganisationerna.

Medlemskap

§3
Medlemskap kan vinnas av enskilda eller juridiska personer mot erläggande av
föreskrivna avgifter. Medlem intages i klubben av styrelsen efter skriftlig ansökan.
Ansökan kan beviljas om stadgeenlig avgift har erlagts. Aktiv medlem skall vara ansluten
till KSAK, Motorflygförbundet - KSAK medlem kan även vara ansluten till annan
organisation , antingen genom klubben eller genom annan till centralorganisationerna
ansluten flygklubb. Stödjande medlem har inte rösträtt på medlemsmöten och är inte
valbar till styrelsen. Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antagas, att
vederbörande kommer att motarbeta klubbens intressen. Till hedersmedlem kan av
styrelsen väljas person som gjort sig särskilt förtjänt om klubben och dess strävanden.

§4
Medlem som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till klubben och anses
därmed omedelbart ha lämnat klubben. Erlagd medlemsavgift återfås som regel inte. Har
medlemmen ej betalt föreskriven avgift till klubben, beslutar styrelsen om avgiften skall

§4
Medlem som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till klubben och anses
därmed omedelbart ha lämnat klubben. Erlagd medlemsavgift återfås som regel inte. Har
medlemmen ej betalt föreskriven avgift till klubben, beslutar styrelsen om avgiften skall
betalas eller inte. Medlem som inte betalt årsavgift före januari månads utgång, förlorar
rösträtt och nyttjanderätt till klubbens flygplan. Rättigheterna återfås först, då årsavgiften
erlagts. Medlem, som inte betalt årsavgiften före mars månads utgång får anses ha
begärt sitt utträde ur klubben.
§5
Klubbmedlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter
till klubben, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat
klubbens intressen och anseende. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslut om
uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av
styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför
redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakttaga vid överklagande av beslutet.
Detta skall inom tre dagar frän dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev
med post eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den
uteslutne till Motorflygförbundet - KSAK: s styrelse inom 30 dagar efter det att beslutet
kommit den uteslutne tillhanda.
Medlem

§6
Medlem har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter och skall följa
klubbens stadgar samt beslut, som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom
klubben. Medlem har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning
av klubben, utom i vissa fall av särskild beslutad andelsfinansiering av egendom.
§7
Medlem ska betala den årsavgift, som beslutats vid vid allmänt möte enligt § 22.
Därutöver skall medlem betala av KSAK, M-KSAK och FSF fastställd avgift. Årsavgiften
(medlemsavgiften) gäller kalenderår och erläggs förskottsvis före januari månads utgång,
För nytillträdande medlem, som inträder i klubben under årets sista kvartal, skall den
erlagda avgiften gälla till och med nästföljande års utgång. Hedersmedlem är befriad från
avgifter till klubben. Det åligger medlem att ta del av och följa klubbens regler och lokala
föreskrifter.
Styrelsen

§8
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, två ledamöter och en
suppleant. Suppleant äger rätt att deltaga i sammanträden och får utöva rösträtt
då någon av de ordinarie ledamöterna är frånvarande.
§9
Ordförande, styrelseledamöter och suppleant väljs av årsmötet för en tid, som sägs i § 21
och valet sker bland klubbens röstberättigade medlemmar. Sektionernas representanter i
styrelsen väljes av respektive sektioners medlemmar. Styrelsen utser inom sig eller bland
de aktiva medlemmarna ansvarig för ’Anläggning, Hangar & Miljö’, flygplans-ansvarig och
skolchef. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot. Avgår vald ledamot
före mandattidens utgång inträder suppleant.
§ 10
Styrelsen beslutar om firmatecknare.
§ 11

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så
bestämmer. Styrelsen år beslutsmässig om samtliga ledamöter har kallats till
sammanträdet och minst hälften av dem jämte ordförande eller vice ordförande är
närvarande. Beslut fattas enligt § 24 i tillämpliga delar. Vid sammanträde skall protokoll
föras.
Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
Det åligger styrelsen att:
•

Verkställa av årsmötet fattade beslut

•

Planera, leda och fördela arbetet inom klubben.

•

Ansvara för och förvalta klubbens medel och egendom.

•

Förbereda årsmötet.

•

Hålla medlemmarna fortlöpande informerade om klubbens angelägenheter.

§ 12
Ordförande är klubbens officielle representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar,
övervakar att såväl klubbens stadgar som övriga för klubben bindande regler och beslut
görs kända och efterlevs samt stöder vid behov ledamöterna i deras verksamhet. Har
ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe. I övrigt bestäms
styrelsens verksamhet och arbetsfördelning mellan ledamöterna respektive suppleanterna
i en arbetsordning. l denna arbetsordning skall också ingå uppgifter till flygchefer,
biträdande flygchef och flygsäkerhetsinstruktören. Sekreterarens uppgifter framgår av
gällande arbetsordning. Kassaförvaltarens uppgifter framgår av gällande arbetsordning.
Sektioner

§ 13
Klubben kan för sin verksamhet bilda en eller flera sektioner. Ledning av en sektion
utövas av sektionsordförande och fyra ledamöter, som bildar en sektionsstyrelse. Denna
styrelse väljs av sektionens röstberättigade medlemmar växelvis för en tid av två år,
ordförande dock varje år. Sektionen är ingen juridisk person och kan därför inte ha egna
stadgar.
Varje sektionsstyrelse ar ansvarig för:
•

att upprätta, följa upp och till klubbens styrelse lämna periodiserad drifts- och investeringsbudget.

•

att självständigt vid negativt driftsresultat vidtaga korrigerande åtgärder.

att hos klubbstyrelsen under löpande budgetår och vid behov begära medel eller andra former av resurser
för önskad ändring eller inriktning av verksamheten.

•

att tilldelade resurser utnyttjas enligt klubbens stadgar. Tilldelad resurs är i inskränkt mening att betrakta
som sektionens egendom och kan ej återtagas (juridiskt är, bortsett från Veteran- och Experimentflygsektionen,
sektionernas tillgångar och skulder lika med klubbens).

•

Med egendom menas härmed förfogande.
Sektionen kan, om anledning härtill föreligger, upplösas av årsmöte och allmänt möte
med minst 30 dagars mellanrum och eventuella tillgångar tillfaller moderklubben.
Sektionsstyrelse är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter jämte
sektionsordförande är närvarande. Inom sektionsstyrelsen gäller enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
Verksamhets- och räkenskapsår mm

§ 14
Verksamhetsåret och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.
Förvaltning av egendom och kapital

§ 15
Klubben och dess styrelse har skyldighet att tillse, att egendom och tillhörigheter vårdas,
underhålls och vid behov ersätts. Styrelsen svarar för att medel avsatts för ändamålet
och får fortlöpande anpassa avgifterna härför.
Genom enskilda medlemsinsatser kan utgifterna begränsas. Styrelsen får besluta om
villkor för hur sådana insatser skall fullgöras för att komma klubben och medlemmarna till
godo.
§ 16
Styrelsen skall tillse att egendom hålls försäkrad i den omfattning, som är rimlig eller i
särskild ordning föreskrivs. Vid flygplansförsäkring med självrisk kan särskild självriskfond
inrättas för att täcka medlemmarnas kostnader vid haveri eller skada på av klubben
disponerat flygplan. Styrelsen svarar för förvaltning av fonder och upprättar föreskrifter
för dessa. Föreskrifterna fastställs vid ordinarie klubbmöte med beaktande av givarens /
grundarens intentioner.
Revision

§ 17
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna klubbens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del
av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision för det senaste räkenskapsåret,
senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska förvaltning och räkenskaper
för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet. Revisorerna, två till antalet samt en
revisorssuppleant, väljs vid klubbens årsmöte växelvis på två år, suppleanten dock på ett
år.
Årsmöte

§ 18
Med klubben hålls ordinarie årsmöte före mars månads utgång. Därutöver allmänna
möten därest styrelsen finner lämpligt. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.
Kallelse jämte dagordning för årsmöte översändes till medlemmarna senast tre veckor
före mötet. Kallelse meddelas även genom anslag i klubblokalen. Styrelsen skall hålla
redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmar senast en
vecka före årsmötet.
§ 19
Medlem som enligt §3 har rösträtt och som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter
till klubben samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Rösträtt är personlig och får ej
överlåtas på annan. Medlemmar som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt.
§ 20
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande
på mötet, därest beslutsmässig styrelse finns representerad.
§ 21 Vid årsmötet skall följande dagordning gälla:
1.

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.

Fastställande av dagordning.

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet.

6.
Föredragning av klubbens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret.
7.
Föredragning av revisorernas rapport över styrelsen och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelserna för den tid revisionen avser.

9.

Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret.

10.

Val av :

•

klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.

•

halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

•

suppleant i styrelsen för en tid av ett år.

•

en av revisorerna för en tid av två år jämte suppleanten för en tid av ett år.

•

två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall vara sammankallande.

11.

Godkännande av val av styrelserepresentanter.

12.
Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem och kommit styrelsen tillhanda
senast den sista januari.

13.

Övriga frågor.
(Frågor av ekonomisk natur och för klubben bindande beslut får inte avgöras under denna punkt såvida de ej finns
med på dagordningen.)

Allmänt möte

§ 22
Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till allmänt möte, om sådant möte behövs.
Styrelsen är skyldig att kalla till allmänt möte, när revisorerna med angivande av skäl
skriftligen så kräver, eller det för angivet ändamål begärts av minst en tiondel av
klubbens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen, att inom 14 dagar kalla till
möte, får den eller de, som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för
allmänt möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmar samt kungöras
genom anslag i klubblokalen. Vid allmänt möte får endast i dagordningen upptagna
ärenden avgöras. Frågor av stor ekonomisk betydelse såsom köp och försäljning av
flygplan och kostsam utrustning skall hänskjutas till allmänt möte och framgå av
dagordningen. Vid allmänt möte före decembers månads utgång fastställs av styrelsen
föreslagen årsavgift för nästkommande år.
§ 23
Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs
i § 19 och § 20.
Beslut, omröstning m.m.

§ 24
Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning
(votering) om sådan begärs Med undantag för de i § 26 första stycket nämnda fallen
avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet Omröstningen sker öppet, dock
att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning,
som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande vid mötet,
om han år röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse
av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
Ändring av stadgarna

§ 25
För ändring av klubbens stadgar fordras beslut av två på varandra följande allmänna
möten med minst 30 dagars mellanrum. Ett av dessa allmänna möten ska vara ordinarie
årsmöte. Ett exemplar av stadgarna tillsänds KSAK.
Klubbens upplösning

§ 26
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 ska vid eventuell upplösning i enlighet med styrelsens
beslut överlämnas till institution som verkar för något eller några av klubbens syften.
§ 27
Utöver dessa stadgar gäller Motorflygförbundet - KSAK: s stadgar och övriga föreskrifter
samt FSF: s stadgar, tävlingsreglemente och övriga i vederbörlig ordning utfärdade
föreskrifter vad avser flygsport.
Styrelsen skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns
tillgängliga för medlemmarna.

