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Lokal: Klubbhuset

Medlemmarna i Stockholms Flygklubb kallas härmed
till höstmöte. Efter höstmötesförhandlingarna, vars

innehåll framgår av dagordningen på nästa sida
bjuder klubben på buffé.

De två viktigaste frågorna för medlemmarna under
mötet torde vara att bestämma den årsavgift som

skall uttas för 2012 och att utse en klok valberedning
som inför årsmötet 2012 skall ta fram ett förslag till

styrelse för nästkommande verksamhetsår.

Utanför det formella höstmötet ges information och
tid till diskussion kring klubbens framtid

För att möjliggöra en dimensionering av buffén –

Anmälan
 till klubben eller via hemsidan

senast 8 november 2011.



Höstmöte den 11 november 2011

DAGORDNING

1. Mötets behöriga utlysande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två

justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden
justera protokollet. Justeringsmännen är tillika
rösträknare vid mötet.

4. Rapport över klubbens verksamhet under året fram till
höstmötet.

5. Information kring klubbens framtid på Bromma och hur
vi avser verka för att säkra detta.

6. Behandling av motioner.
7. Styrelsens budgetförslag för kommande år.
8. Beslut om årsavgift för kommande år.
9. Val av klubbens representanter i valkommittén.

10. Övrigt



Kortfattad verksamhetsberättelse
t.o.m. september 2011.

Flygverksamheten: Den egna flygplansflottan har under året bestått av sju
individer. Längre stillestånd under året har berört LAI – problem med
landsstället, KMO – byte av instegsplåt och följdreparationer och IZZ – byte av
instegsplåt med åtföljande reparationer och motorbyte.
Under årets tre första kvartal har vi producerat 1985 flygtimmar, varav
skolningen har bidragit med 696 timmar.

Medlemmar - under året har vi så långt bara valt in 12 nya medlemmar, en
nedgång som säkert har sin grund i osäkerheten kring framtiden på Bromma.

Framtiden på Bromma – Från det att vi blivit delgivna den formella
uppsägningen av vårt arrendekontrakt har styrelsearbetet för att säkra klubbens
framtid på Bromma haft högsta prioritet.

Klubbaktiviteter -  har bl.a. varit:
• 10/5, 17/5 och 22/6 Flygplanstvätt.
• 2/6 genomfördes en klubbflygning till Söderhan med besök på Söderhamns

flygmuseum.
• 28/5 Ett extra medlemsmöte för att samla medlemmarna kring arbetet med att

säkra klubbens framtid. Trots kort varsel samlades drygt 80 medlemmar för att
ta del av information och sedan generera idéer för det kommande arbetet.

TÄVLINGSFLYG 2011
Även i år var klubben representerad i alla större tävlingar. Erling Lindholm
fortsatte att sätta SFK på tävlingskartan genom en imponerande 2:a plats i årets
SM (Borås) och 3:e plats i NM (Kristianstad). Erling kom också 2:a i två av tre
övriga rikstävlingar, Safari i Linköping och Ludvikasvängen.

Åse Kristoffersson som debuterade i SM ifjol och då tog hem landningsguldet för
lag tillsammans med Benny Gustavsson fortsatte även i år att utmärka sig när det
gäller landningar och tog hem bronset till klubben i landningstävlingen på SM!

Det är också värt att nämna att Ludvikasvängen var den tävlingen som hade
störst deltagande från klubben. Hela sex medlämmar deltog, trots att 2011 är det
andra året klubben disponerar bara en C150.

På hemmaplan anordnades enstaka landningsträningar på Skå Edeby. Det fanns
också en Riksnavigeringsbana att tillgå för klubbens medlemmar att navigera.



Information/IT – hemsidan uppdateras löpande. Det webbaserade
bokningssystemet har vi nu haft i drift under drygt ett år och erfarenheterna är
positiva.

Styrelsen har mötts månatligen utom i juli.

Årsmöte avhölls den 10 mars.

Budget för 2012
En fullständig budget för 2012 kommer att presenteras i samband med mötet.
Det är styrelsens ambition att man skall kunna bibehålla årsavgiften på 2500 kr.


