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Karlskoga Kommun och SISU Idrottsutbildarna i Värmland 
har certifierat Karlskoga Modellflygklubb som Säker och 
Trygg förening. 
Detta dokument utgör ett sammandrag av certifierings-
underlaget. 
 
 

ÅBYTORP 
Ett ställe för alla åldrar 

att trivas, utvecklas och umgås 
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 MÅL INFÖR FRAMTIDEN 
 
 

1. Öka medlemsantalet varje år. 
 

2. Skapa förutsättningar att behålla medlemmarna. 
 

3. Fortsatt samarbeta med skolorna inom kommunen så att 
klubbens ungdomsverksamhet bibehålls. 

 
4. Sprida information om modellflyg och klubbens 

verksamhet. 
 

5. Verka för samarbete med företag och föreningar i 
regionen. 

 
6. Upprätthålla goda relationer mot alla media. 

 
7. Arrangera nationella och internationella tävlingar och 

meetings. 
 

8. Utveckla och underhålla modellflygplatsen Åbytorp, så 
att alla medlemmars intresse att flyga olika modeller 
tillgodoses. 
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 VISIONER FÖR FRAMTIDEN  
 
 
 

1. Sänka klubbens medelålder för att trygga föreningens 
existens. 

 
2. Skaffa förutsättningar för att få en större lokal för 

utbildning och möten. 
 

3.  Utgått 
 

4. Föreningens anläggningar skall vara tillgängliga och 
anpassade för funktionsnedsatta. 

 
5. Utveckla samarbetet med skolor och föreningar inom 

regionen.  
 

6. Fortsätta samarbetet med företag och media i regionen  
 

7. Även i framtiden vara en av Sveriges mest aktiva 
modellflygklubb. 
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HANDLINGSPLAN ÖVERNATTNING 
ÅBYTORP 

 

 
Övernattning i föreningens Övernattningstugor är av 
Räddningstjänsten godkända.  
 
Vid övernattning i samband med träningsläger, tävlingar, 
träffar mm gäller följande: 
 
Av styrelsen utsedd värd för övernattning skall informera 
om gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter. 
 
Värden för liggare på: 
• hur många som sover i övernattningsstugor 
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 BRANDSÄKERHET 
 
 
 

1. Karlskoga Modellflygklubb utför systematiskt 
brandsäkerhetsarbete med årliga besiktningar av 
anläggningen. 

 
2. Besiktningarna dokumenteras enligt KMFK 

besiktningsinstruktion. 
 

3. Medlemmarna i Karlskoga Modellflygklubblubb ska 
känna till klubbens brandsäkerhetsarbete och stödja detta. 
 

4. KMFK:s maskin-och brandförsäkring finns hos 
Länsförsäkrningar, Bergslagen. 
 

5. KMFK mötesplats i händelse av brand på Karlskoga 
modellflygplats är asfaltbanan.  
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 MILJÖ OCH KLIMATPOLICY 
 
 
 
 

1. Karlskoga Modellflygklubb skall utveckla ett 
systematiskt, långsiktigt och förebyggande miljöarbete 
som söker ständiga förbättringar för att minska sportens 
miljöpåverkan. 

 
2. I miljöarbetet skall lagar, förordningar och övriga 

myndighetsanvisningar utgöra en miniminivå. 
 

3. Utemiljö i anslutning till klubbens anläggningar skall 
trafiksäkerheten beaktas. 

 

4. Medlemmarna i Karlskoga Modellflygklubblubb ska 
känna till klubbens miljöarbete och stödja detta. 
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 DROGPOLICY 
 
Med droger menas preparat och drycker såsom alkohol och 
olika former av narkotiska preparat. 
 

1. Det är förbjudet att genomföra flygningar när man är 
påverkad av alkohol eller droger. 

 
2. Upprepande överträdelser kan innebära uteslutning. 

 
3. Kursledare och ungdomsledare skall vara kontrollerade i 

belastningsregistret och vara goda förebilder vad gäller 
alkohol och droger vid kurser och träffar. 

 
4. Fester arrangerade av klubben där det förekommer 

alkohol är det 18 års gräns men minderåriga kan deltaga 
utan att förtära alkohol om man är i målsmans sällskap 
eller med kursledare. 

 
5. Vid missbruk skall klubben stå med råd och stöd för 

rehabilitering. 
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KARLSKOGA MODELLFLYGPLATS, 
ÅBYTORP 
 
 

 
Anläggning 
Karlskoga Modellflygklubb har en egen anläggning 
Karlskoga modellflygplats, Åbytorp bestående av 
Klubbhus, samlingslokal, bygglokal, förråd och 
övernattningsstugor. 

 
Utrustning 
Utrustning som behövs för klubbens flygverksamhet och 
underhåll finns upptaget på inventeringslistor. 
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KMFK FÖRENINGSKUNSKAP 
  
Följande KMFK dokument ingår under Föreningskunskap: 
 

1.  Styrelsearbete i KMFK 
2.  Verksamhetsplan 
3.  Årsmötesdagordning 
4.  Dagordning för styrelsemöte 
5.  Stadgar 
6.  Befattningsbeskrivning för Ordförande 
7.  Befattningsbeskrivning för Vice ordförande 
8.  Befattningsbeskrivning för Kassör 
9.  Befattningsbeskrivning för Sekreterare 
10. Befattningsbeskrivning för Grenledare Rc Segel 
11. Befattningsbeskrivning för Grenledare Rc Motor 
12. Befattningsbeskrivning för Grenledare Lc Lina 
13. Befattningsbeskrivning för Klubbmästare 
14. Befattningsbeskrivning för Fastighetsansvarig 
15. Befattningsbeskrivning för Fältansvarig 
16. Regler och säkerhetsbestämmelser för Karlskoga 

 modellflygfält 
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HANDLINGSPLAN FÖR OLYCKA/AKUT 
INSJUKNANDE 
 

1. Karlskoga Modellflygklubb skall ha Första-
förbandsutrustning tillgänglig på Åbytorp. 

 
2. Karlskoga Modellflygklubb skall vid större tävlingar ha 

en närvarande utbildad person i hjärt- och lungräddning. 
Se separat lista nedan. 

 
3. Vid olycka eller akut insjuknande som kräver 

läkarbehandling skall akutmottagningen på Karlskoga 
lasarett underrättas. Tel nr 0586-660 00. 
Om ambulanstransport krävs skall Larmcentralen via 112 
kontaktas. 

 
4. Krishantering: 

Om någon person blivit svårt skadad/avlidit under 
aktivitet anordnad av Karlskoga Modellflygklubb gäller 
att händelsen polisanmäls. Kontaktperson för media är 
den av klubben utsedd säkerhetsansvarige. I händelse av 
dödsfall kan krishjälp erhållas från POSOM-gruppen 
0586-63600. 

 
5. Kollektiv Ansvar- och Olycksfallsförsäkring för KMFK-

medlemmar finns hos If via SMFF. 
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HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING 
 
 

Medlemmar som genomgått utbildning: 
 
Sven-Erik Gullbrand 
Stefan Karlsson 
Börje Luhtman 
Niklas Karlsson 
Bo Winqvist 
Sture Kinell 
Tord Andersson 
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 STYRELSEARBETE i KMFK 
 

Alla medlemmar i styrelsen måste veta vilket syftet är 
och måste sträva efter att uppnå detta. 
 
Syftet skall vara utmanande för att skapa motivation och 
engagemang. 
 
I stadgarna beskrivs syftet som Ändamål och lyder: 
 ”KMFK har till uppgift, att inom klubbens 
 verksamhetsområde, arbeta för Modellflygsportens 
 utbredning i syfte att samla fritidssysselsättning i  
 kamratlig miljö”. 
 
Valda deltagare som ingår i en styrelse har tilldelats 
formella uppgifter, dessa förväntade arbetsuppgifter finns 
beskrivna i en befattningsbeskrivning för respektive 
ansvarsområde. 
 
Effektiva styrelsemöten bygger på att alla i förväg 
erhåller en dagordning i god tid före mötet och därmed 
vet vad som skall behandlas.  
Under mötet skall endast behandlas de punkter som 
framgår av mötets dagordning. 
 
Under mötets gång måste alla få föra fram sina åsikter 
och förslag innan beslut fattas. 
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Om den sociala samvaron ökar och att man därmed inte 
prioriterar möteseffektivitet och den egentliga uppgiften, 
är det bättre att avsätta tid före mötet för sådan samvaro. 
 
Ett sätt att uppnå effektivare styrelsearbete är att i förväg 
besluta hur mycket tid som skall avsättas för varje punkt 
eller fråga. Dock får inte besluten var godtyckliga på 
grund av att tiden inte räckte till. 
  
Befattningsbeskrivningar finns upprättade för 
styrelsemedlemmar och gruppledare. 
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 KMFK:s JÄMSTÄLLDHETSPOLICY
  

 

Jämställdhet inom Karlskoga Modellflygklubb (KMFK) 
sker utifrån allas lika värden. 
 
KMFK strävar efter att samtliga intressenter för 
modellflyg och KMFK:s medlemmar oavsett kön eller 
ålder erbjuds samma förutsättningar för modellflyg. 
 
KMFK tar avstånd från alla typer av mobbning och 
verkar aktivt mot mobbning. 
Vid mobbning följs följande handlingsplan: 

1. Ledare informeras snarast 
2. Ledarsamtal med den som blivit utsatt 
3. Ledarsamtal med den mobbade/mobbare 
4. Vid behov kontaktas styrelsen 

 
 
 



´     KARLSKOGA MODELLFLYGKLUBB  
 Säker och Trygg Förening 
 

 2022-04-09 utg 6 

17(24)

 
 
 

KARLSKOGA MODELLFLYGKLUBBS 
VÄRDEGRUND 
 
Glädje och gemenskap 
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att 
modellflyga. Vi vill bedriva och utveckla vår verksamhet så vi 
ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 
 

Demokrati och delaktighet 
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika 
värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och 
bestämma om och ta ansvar för vår verksamhet. 
Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett 
bakgrund. 
 

Allas rätt att vara med 
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara 
med utifrån sina egna förutsättningar. Alla som vill, oavsett 
nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 
läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara 
med i vår verksamhet. 
 

Rent spel 
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika 
villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för 
överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot 
fusk, doping och osund ekonomi, mot mobbing, trakasserier 
och våld såväl på som utanför vår flyganläggning. 
 
 
Ovanstående är hämtat från Riksidrottsförbundet rekommendationer med vissa modifikationer för vår verksamhet. 
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KMFK:s PLAN FÖR TRAFIK OCH 
TRANSPORT 
 
 

 
 
Transporter till och från Åbytorp samt vid tävlingar och 
träffar på annan ort sker i egen medlems regi. 
 
För att minimera olycksrisk skall KMFK:s medlemmar 
härvid beakta att modellplan, verktyg och annan 
utrustning inte skall ligga löst i fordonet. 
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KMFK:s UTBILDNING AV MEDLEMMAR 
  

 

1.  Utbildning RC-flygare 
KMFK erbjuder en ”Prova på flygning” med instruktör 
utan föranmälan eller kostnad för alla som är 
intresserade. 
 
Som KMFK-medlem kan sedan eleven 
fortsätta kostnadsfritt att skolflyga med instruktör under 
utbildningsperioden på Åbytorp. 
 
Vid speciella behov eller önskemål och vid dåligt väder 
finns tillgång till simulator. 
 
Efter genomfört och godkänt prov får eleven en RC-
behörighet som bevis på sina färdigheter. 
 
 
2.  Utbildning till linkontrollflygare 
KMFK erbjuder en ”Prova på flygning” med instruktör 
utan föranmälan eller kostnad för alla som är 
intresserade. 
 
Som KMFK-medlem kan sedan eleven fortsätta 
kostnadsfritt att skolflyga med instruktör under 
utbildningsperioden på Åbytorp. 
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Fortsättningsvis kan eleven erbjudas bygge av 
tillhandahållen modell i KMFK:s bygglokal. 
 
Efter genomförd byggutbildning får eleven ett diplom 
som bevis på sina färdigheter. 
 
3.  Allmän utbildning 
Karlskoga Modellflygklubb skall ge möjlighet för 
medlemmarna att delta i utbildningar och föreläsningar 
anordnade av SISU eller Sveriges Modellflygförbund. 
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PUBLIKA EVENEMANG, TÄVLINGAR 
 
 
 

I samband med att Karlskoga Modellflygklubb arrangerar 
publika evenemang och tävlingar skall Sveriges 
Modellflygförbund framtagna meetingguide användas i 
tillämpliga delar. 
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 INFORMATION 
 
 

Karlskoga Modellflygklubbs medlemmar informeras genom 
klubbens web-sida, kmfk.org, klubbinformation delges via 
aktivitetskalender 
 
Vid klubbens publika arrangemang skall lokala media 
informeras såsom tidningar, radio och TV. 

  

Tillämpliga dokument: 
 
-Stadgar för KMFK 
 Se: Bilaga 1 
 
-Drönare   
Se: Transportstyrelsen_Luftfart_Drönare 
 
-Säkerhetsregler för modellflyg utomhus 
Se: SMFF_Dokumentarkiv_Säkerhetsregler 
 
-Regler och säkerhetsbestämmelser för Karlskoga 
Modellflygplats 
Se:KMFK hemsida 
 
-Information till nya medlemmar 
-Medlemsansökan 
-Integritetspolicy 
Se: KMFK hemsida 
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Bilaga 1 
 
Stadgar för KMFK, utgåva 009 daterad 2022-04-04, sex 
sidor. 
 
 
 
 


	

