
Stadgar	för	Linköpings	Flygklubb		
Klubben bildades den 16 november 1933.  

§	1	Klubbens	uppgift		
Klubbens uppgift är i första hand att verka för privatflygets utveckling och popularisering och 
därvid:  

- genom upplysningsverksamhet väcka och vidmakthålla intresset för flygning  
- bereda flygutbildade medlemmar tillfälle till flygning på gynnsammast möjliga villkor  
- i övrigt verka för flygets utveckling i enlighet med KSAKs principer och stadgar  

§	2	Anslutning	till	KSAK	och	FSF		
Klubben är ansluten till KSAK och FSF och följer i tillämpliga delar dess stadgar, även som de 
bestämmelser, vilka är eller kan bli fastställda i särskilt avtal.  

§	3	Organisation		
Klubben står under ledning av en klubbstyrelse, bestående av ordförande och 10 ordinarie 
ledamöter. Mandattid för ordförande är 1 år och för ordinarie ledamöter 2 år.  
Klubbstyrelsen utser inom sig v. ordf, sekreterare, kassör och v. kassör.  
Klubbstyrelsen representerar klubben mellan de allmänna sammanträdena, avgör frågor som ej 
skall hänskjutas till klubbens avgörande, bestämmer angående allmänna sammanträden samt 
förvaltar tillgångarna.  
Klubbstyrelsen är beslutsför då minst halva antalet medlemmar är närvarande. Inom 
klubbstyrelsen gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Övriga 
funktionärer utom klubbstyrelsen äger yttranderätt men ej rösträtt.  

§	4	Allmänna	sammanträden		
Ordinarie årsmöte bör hållas under mars månad, dock senast före april månads utgång. Vid 
årsmöte skall följande ärenden förekomma:  

- Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll � 
- Föredragning av årsberättelse från föregående års styrelse samt revisorernas berättelse för 

föregående års verksamhet � 
- Fråga om ansvarsfrihet för föregående års klubbstyrelse � 
- Förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit klubbstyrelsen tillhanda senast 8 

dagar före mötet �Utöver årsmötet skall också ett klubbmöte hållas under hösten, höstmötet, 
vilket bör hållas under oktober månad, dock senast före november månads utgång. �Vid 
höstmötet väljs ledamöter att ingå i nästa års styrelse, vilka formellt tillträder först till 
årsskiftet. �Vid höstmötet skall följande ärenden förekomma: � 

- Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll � 
- Val av ledamöter i nästa års klubbstyrelse samt två revisorer och två revisorsuppleanter att 

tillträda per 1:e januari nästa år � 
- Val av ombud till KSAKs årsmöte, som infaller i mars � 
- Val av kandidat att upprättas på förslag till inval i KSAKs styrelse � 



- Förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit klubbstyrelsen tillhanda senast 8 
dagar före mötet �Kallelse till årsmöte och höstmöte skall ske på hemsidan eller personligt 
och vara medlem tillhanda senast 10 dagar före respektive möte. � 

§	5	Medlemmar		
Medlemskap i klubben kan vinnas av fysisk person efter erläggande av föreskrivna avgifter. Till 
hedersmedlem kan av klubbstyrelsen väljas person, som därav gjort sig särskilt förtjänt.  
Medlem kan för åtgärd, som motverkar klubbens mål eller skadar klubbens anseende, uteslutas av 
klubbstyrelsen.  

§	6	Avgifter		
Avgifter utgår med medlemsavgift och övriga avgifter.  
Medlemsavgift erlägges kontant vid ingången av varje kalenderår av dåvarande medlemmar, 
samt vid inträde i klubben av tillkommande medlemmar. Medlemsavgift återbetalas inte.  
Övriga avgifter, som avser utnyttjande av klubbens tjänster erlägges i den ordning, som för varje 
avgift föreskrives.  
Medlemsavgift beslutas vid allmänt sammanträde på hösten före det år avgiften avser, övriga 
avgifter av klubbens styrelse.  
Beträffande klubbens avgifter till KSAK tillämpas vad som är föreskrivet i KSAKs stadgar och 
beslutas vid KSAKs årsmöte eller i särskilt skrivet avtal.  

§	7	Rösträtt		
Varje medlem äger rösträtt med 1 (en) röst, vilken skall utövas personligen. Medlem, som ej 
betalt förfallen avgift, äger icke rätt att utöva rösträtt.  
För beslut fordras enkel majoritet utom i fråga om klubbens upplösning (§ 10). Vid lika röstetal 
äger ordförande utslagsröst utom vid val, då lottning verkställes. Omröstning skall ske öppet. Vid 
val må den dock ske slutet, därest röstberättigad gör framställning härom.  
Beträffande rösträtt inom KSAK gäller vad som är föreskrivet i KSAKs stadgar eller i särskilt 
avtal.  

§	8	Revision		
Räkenskaperna och förvaltningen skall granskas av två revisorer, vilka under förvaltningsperio- 
den, bör följa och kontrollera klubbens verksamhet. För revisorerna skall finnas två suppleanter. 
Klubbens räkenskap skall vara revisorerna tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.  
Medlemsantalet den 31 december skall bestyrkas genom revisors intyg, vilket insändes till KSAK 
före februari månads utgång.  

§	9	Ändring	av	stadgar		
För ändring av klubbens stadgar fordras beslut av två på varandra följande allmänna 
sammanträden med minst 30 dagars mellantid, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte. 
Ändring av principiell innebörd skall underställas KSAK för bedömande.  



§	10	Klubbens	upplösning		
Beslut om klubbens upplösning kan fattas endast på förslag av dess klubbstyrelse. För dylikt 
beslut fordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Klubbens 
tillgångar skall vid eventuell upplösning i enlighet med klubbstyrelsens beslut överlämnas till 
institution, som verkar för något eller några av klubbens syften.  

Ändringshistorik	
Ändring av § 6 antogs vid allmänt sammanträde 77-02-02 och vid årsmöte 77-03-11.  
Ändring av § 3 antogs vid årsmöte 78-02-17 och årsmöte 79-03-02.  
Ändring av § 3 och 6 antogs vid allmänt möte 79-12-05 och årsmöte 80-02-29.  
Ändring av § 6 antogs vid allmänt möte 80-12-03 och årsmöte 81-03-13.  
Ändring av § 3 antogs vid allmänt möte 01-11-28 och årsmöte 02-03-20.  
Ändring av § 4 och § 5 antogs vid årsmöte 05-04-06 och allmänt möte 05-11-23.  
Ändring av § 3 och § 4 antogs vid årsmöte 12-03-29 och allmänt möte 12-10-24.  
Ändring av § 4 antogs vid årsmöte 13-03-13 samt allmänt möte 13-10-28. Denna ändring 
medförde även ändring i § 3 som tidigare angav att klubbstyrelsen väljs vid årsmötet.  
 


