
 
  

 
 

Årsberättelse 2020 

 
 



 
Årsmötet hölls den 28 maj. Detta år med restriktion på närvaro pga av covid -19 restriktionerna. 

Mötet hölls på flygklubben. Endast 8 medlemmar var närvarande : 
Bernt, Richard, Johnny, Per-Åke, Tommy och Jyrki. 
Till ordförande valdes Johnny Bäck och till protokolljusterare valdes Jyrki 
Beslöts att styrelsen skall krympas till 4 medlemmar och 2 suppleanter 
med ordförande inräknat.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
Styrelsen återvaldes till sin helhet för 2020 / 2021 och blev sålunda följande medlemmar; 
Johnny Bäck, ordförande 
Per Åke Pettersson 
Maria Backlund 
Jyrki Abrahamsson 
 
Till suppleanter valdes Richard Lundberg och Roger Gustavsson. 
 
Höstmötet hölls den 12 november 2020 
Varvid följande var närvarande: Johnny Bäck, Bernt Johansson, KG Eriksson, Per-Åke 
Pettersson, Rickhard Lundberg, Jyrki, Abrahamsson, Mikael Larsson och Bjarne Lindström. 
På mötet behandlades sedvanliga ärenden som hör höstmötet till. Budget och 
verksamhetsplan godkändes inför 2021. Beslöts även att höja medlemsavgiften till 50 €. 
 

Styrelsen 
Under säsongen ett flertal möten hållits som telefonmöten.   

Styrelsen har under året varit fysiskt samlad enligt följande: 

 

Den 11 juni; 

Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet. Mötet beslöt att till sekreterare väljs Per-Åke 

Pettersson, kassör Maria Backlund, och till vice ordförande Jyrki Abrahamsson. På mötet 

undertecknades även inköpande av Rogers och Per Åkes Evector Eurostar OH-U386, UL plan till 

klubben för 28.000 €-. Beslöts även om kommande talkoarbeten.  

Närvarande var Johnny Bäck, Maria Backlund, Per Åke Pettersson, Roger Gustavsson och Jyrki 

Abrahamsson 

Styrelsemöte den 8 oktober; 

En bil av märket Bentley har flyttats från Finnavias parkeringsplats till klubbens parkeringsplats. 

Detta har gjorts utan klubbens vetande. Ordförande har gjort en stämningsansökan på detta utan 

extra kostnad för klubben. 

Förberedande inför höstmötet;  

 

Diskuterades om vem som skall ta hand om bokföringen. 

Verksamhetsplan, budget och förslag till medlemsavgift. 

Klubben fick en förfrågan av Arthur Nikander om vi skulle vara intresserade av ett större 

modelflygplan, en Blériot XI , som han och framlidne Bengt Hellsten byggde tillsammans. 

Närvarande på mötet var Johnny, Maria, Per-Åke, Jyrki. Utom styrelsen var även Bernt Johanson 

närvarande. 



Även budget, verksamhetsplan behandlades. Beslöts att föreslår en förhöjning av 

medlemsavgiften inför 2021till 50 €. Övriga medlemsavgifter föreslås oförändrade. 

  

Ekonomin  
Under 2020 har klubbens ekonomi var till en början god. Men efter att Eurostaren införskaffades 

blev likviditeten mera ansträngd.  

Klubben fick ett PAF bidrag på 3.000 € 

Räkenskapsperiodens resultat blev -1,50 €. 

Man ansökte även detta år för aktivitetsbidrag inför kommande år 2021. 
Antalet medlemmar i klubben under året var 22 st. 
 

Inköp av planet OH-U386 

Torsdagen den 11 juni undertecknades köpeavtalet mellan Ålands Flygklubb r.f. och Roger 

Gustavsson, Per Åke Pettersson och Inpro Brunsborrning om köp av deras Evector Eurostar, EV-

97 UL plan med registreringen OH-U386. 

Inköp av planet SE-GPN 
Den 3 september 2020 meddelade Johnny Bäck, Bernt Johansson och Mikael Larsson att de 
förvärvat en piper PA28 SE-GPN från SAS flygklubb Västerås. 
Flygplanet anlände till EFMA den 13 september 2020.  Se bild av överlåtelsen från nedan. 

 



Nya piloter 
Inga nya piloter har tillkommit under året. 

Hangaren 
Hangaransvarig har varit Per Åke Pettersson. 

I september var det fullt igen i hangaren med 4 plan.  

 

OH-U386 
Planet kom genast att tas i bruk efter att kontraktet skrev under. 

Fram till årets slut hade man flygit totalt 44 timmar på den. Timtaxan bestämdes till att vara 100 

€ om man bara flög några timmar med den och 90 € om man förbands sig att flyga mer än 10 

timmar per år. Taxan justerades senare till 80 € i timmen. 

Skolning 

Mikael Larsson fortsatte under året med sin PPL skolning i Västerås på SAS flygklubb. 

Skolning gick dock lite i stå pga av Corona restriktionerna under året. 
 

Myweb Log 
Gamla Skyrangers myweblog konto aktiverades för att gälla det nya klubbplanet. Detta har 
under året administrerats av Jyrki och Maria. 

Facebook / hemsidan 
Bernt snickrade ihop en fantastiskt fin ny hemsida i september vilken finns under 
https://www.flygklubben.ax/ 
 
Den har tagits väl emot och nuförtiden kan man via den ställa frågor till klubben. Dessa går 
som ett mail till alla styrelsemedlemmar. 

Talko 

Söndagen den 13 juni 2020 var det talko på klubben med bl.a. städning av hangaren och 

grästrimning. Klubben bjöd på grillkorv från grillen och potatissallad och kaffe. Det var en riktig 

trevlig tillvaro och vackert väder. 

Frivilliga räddningstjänsten/FRT 
Klubbens medlem har varit med på några av mötena med FRT. En storövning genomfördes 
den 10 oktober 2020. Klubben deltog med 2 plan. I det ena planet flög Roger och som 
spanare var Jyrki. I det andra planet, Pipern, flög Johnny och Maria. Vädret var bra för en 
gångs skull och övningsområdet var på södra Järsö. Vi lyckades hitta 2 personer i terrängen. 
 

https://www.flygklubben.ax/


 
 

 

DUV flygningen 
 

Detta år blev det flygning med DUV den 29 augusti. Med endast 2 plan sköttes. Flygningen 
genomfördes med Petterssons Cessan vilken flögs av Per-Åke och Bernt. Jyrki flög med 
klubbens Eurostar. 25 DUV klienter var upp denna rätt blåsiga dag. Flygningarna sköttes 
detta år från klubbens hangar. Man hade även försäljning i hangaren av kaffe och godis.  
 

 
 



 
 

Samma lördagen den 29 augusti hade klubben en sittning i hangaren med mat och dryck efter den 

lyckade DUV flygningen tidigare på dagen. En riktigt gemytlig tillställning. 

 

 



 
Många av klubbens evenemang uteblev detta Coroa år pga av de påbud som myndigheterna 
utfäst. 
 
 
 
Styrelsen ÅFK 
Mariehamn den 15 maj 2021 
 


