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Notice SM2 

 
 

Time of meeting:  

2nd of May 17:30 at TC 

Extra time:  

3rd & 4th of May 17:30 at TC 

Final day of motions: 20th of April 

 

Welcome! 
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AGENDA – CHAPTER MEETING 2 2022 

1. Formalities 

 1.1 Opening of the meeting 

 1.2 Authorized notice of the meeting 

 1.3 Co-opts (Adjungeringar) 

 1.4 Election of adjustor and tellers (Justerare och rösträknare) 

 1.5 Accepting the agenda 

 1.6 Clearing of last agenda 

 1.7 Request for further questions 

2. Reports 

 2.1 The board reports 

 2.2 Ledningsgruppen reports 

 2.3 Accountant reports 

 2.4 Reception coordinators reports 

 2.5 KF-delegates reports (Student Union Council) 

 2.6 THS-Centralt reports 

 2.7 Bookkeeping reports 

 2.8 Other reports 

3. Dismissal of Styret 2021 

4. Economics and propositions 

4.1 Proposition of Aerospace Chapter Sustainability Policy 

 

 

http://www.flygsektionen.se/


 

Documents Flygsektionen SM 2 2022 

President 

Carolina Barreira 

2022-04-22 

Page 2(2) 

 

 

 

Kongliga Flygsektionen. Fack vid THS. SE-100 44 Stockholm. 

www.flygsektionen.se 

5. Motions 

5.1 Motion regarding Move of responsibility for Åre (Flytt av ansvar för Åre) 

5.2 Motion regarding Medals to Whale catchers (Medaljer till Valfångare) 

6. Elections 

6.1 Election of Whale Committee (Valberedningen) 

6.2 Election of Rock of the Year (Årets klippa) 

6.3 Election of Kjölswyn 

6.4 Accepting of internally recruited officials 

7. Presentation of the Pheus theme  

8. Other questions 

9. Toast to the Iron and the Carbon fibre 

10.37 Beer and sandwiches in memory of Pvt. Johannesson 

11. Formal ending of the meeting and immediate march to 

Tennstopet 
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2022-04-24
Developed by the Sustainability Comet 2021-2022

Aerospace Chapter’s
Sustainability Policy

1. Formalities

1.1 Background
The Aerospace Chapter is a part of THS and therefore follows THS rules and policies.
Year 2020 (December the fourth), THS published their new policy “THS Policy For
Climate and Environment”. In it, it says the following:

“Contributing to ecologically sustainable development and limiting climate change is a shared
responsibility for all of society's individuals and actors. The Student Union at KTH (THS),
conducts several operations with varying climate impact, and through its position as
representative for all KTH students has a considerable influence in various contexts. It is
therefore important that THS takes its climate responsibility seriously, and acts in a way that
adds long-term benefits to its members.”

The president of THS Sustainability Council has recommended all chapters to create
their own sustainability policy. This to create guidelines that are adapted to every
chapter and their specific operations. The Aerospace Chapter’s operations have room
for improvement regarding climate and environment.

1.2 Purpose
The purpose of this document is to specify how the Aerospace Chapter’s work with
sustainability is conducted, both internally within the chapter and externally towards
THS, other chapters and companies. The policy’s purpose is to educate the chapter’s
members and its subgroups on how they should act regarding sustainability. According
to 1.1 this policy also intends to clarify how the THS Policy for Climate and Environment
should be applied within the Aerospace Chapter.
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2. Principles

2.1 Fundamental Principles
● The Aerospace Chapter should operate to help create a sustainable society both

internally within the chapter and externally within KTH, THS and all their
subgroups.

● The Aerospace Chapter’s subgroups should aim to have an understanding for
how their respective work can be developed with regards to sustainability, and
work to achieve this.

● The Aerospace Chapter is to follow THS governing document for sustainability.

2.2 Own climate footprint:

2.2.1 Acquirement of materials and resources
● To ease the point above, the Aerospace Chapter’s inventory shall be

continuously documented. This documentation should be accessible for the
chapter’s members and subgroups.

● Before acquiring new materials it should be considered whether the product will
be used and to what degree. If the product will not be used, it should not be
acquired.

● In connection with the previous point, sponsored material should also in greatest
extent only be acquired if the material will, with a high degree, be kept and used
by the chapter’s members. All sponsored material that most likely will be thrown
without being used should not be acquired.

● Disposable items (e.g. in the form of disposable cutlery/glas or plates) should be
avoided to the greatest extent. Exceptions apply for e.g. safety equipment or for
disposable items that are used for health reasons.

2.2.2 Waste Management and Recycling
● The Aerospace Chapter shall aim to recycle all waste to the best of its ability.
● Organisers of chapter related events shall sort cardboard, glass and metal (as

well as plastics, paper and food waste when possible).
● Collection and recycling of cans and plastic bottles within the Aerospace Chapter

and by the chapter members as well as sub organisations shall be conducted to
the extent possible.



Ruyal Aerospace Chapter’s Sustainability Policy

2022-04-24
Developed by the Sustainability Comet 2021-2022

● The Aerospace Chapter should work towards improving the ease at which
members of the chapter can recycle waste.

2.2.3 Food
The Aerospace Chapter shall aim to achieve environmentally sustainable food
consumption within all parts of the chapter. This by considering the following aspects:

● Vegetarian/vegan shall always be the primary alternative and meat shall always
be chosen actively if offered. This since foodstuff of animal origin negatively
affects the climate in a greater way.

● Locally grown or Swedish grown foodstuff should be prioritised above imported
foodstuff, if possible.

● The Aerospace Chapter should aim to reduce all types of food waste.

2.2.4 Travel and transportation
Choose as sustainable travel options as economically and logistically possible.
Examples of how to improve one’s work with this includes:

● When travelling by bus, ensure all participants can join the bus, or organise
carpooling to minimise the required number of cars.

● Air travel within Scandinavia is not paid for by the chapter. Traditional
nØllephlügning at Skå does not count as travel but as an experience.

● Climate-compensate trips when booking if possible.
● Economic compensation for driving is only approved if no other reasonable

alternatives exist.
● For smaller events one can go by public transportation to buy food.
● Maintain and use the capter’s vehicles carefully to maximise their life span.

2.3 Communications
● The Aerospace Chapter shall inform its members and external partners about the

sustainability work being conducted at the chapter. The different sub
organisations within the chapter shall inform each other about the sustainability
work conducted by the sub organisations.

● The chapter shall have a continuous dialog with THS about sustainability work,
for example by participating during THS Sustainability Council.
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3. Responsibility and follow-up
To make sure that the Aerospace Chapter is able to adapt to these goals there has to
be responsibility distributed within the chapter. The President, or other positions in
charge of a group or committee, has a responsibility to make sure that the Sustainability
Policy is implemented within their respective organisation or group. This in agreement
with other policies within the chapter. The Board should have a supporting role with this.
Positions with economic responsibility are responsible for the trade off between
sustainability and economy.

The chapter’s work with sustainability should continually be evaluated and followed-up.
This includes work regarding sustainability in the chapter’s business plan and yearly
report. In the evaluation relevant points from the Sustainability Policy should be referred
to and addressed.

Developed by the Sustainability Comet 2021-2022
Comet presidents: Ramin Dabiri & Emma Olsson
With members: Johan Ahnfalk, Carolina Barreira, Edward Rosenthal-Feigin, Elin Henriksson,
Martin Olanders, Linnéa Sellerholm & Ida Ygland
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Flygsektionens
Hållbarhetspolicy

1. Formalia

1.1 Bakgrund
Flygsektionen är en del av THS och går därmed under THS regler och policys. År
2020 (fjärde december) publicerade THS sin policy “THS policy för klimat och miljö”.
I denna står följande:

“Att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling och begränsa klimatförändringarna är ett
gemensamt ansvar för alla samhällets individer och aktörer. Tekniska Högskolans Studentkår
(THS), bedriver flera verksamheter med varierande klimatavtryck, och har genom sin position
som representant för alla KTH:s studenter ett avsevärt inflytande i olika sammanhang. Det är
därför viktigt att THS tar sitt klimatansvar på allvar, och agerar på ett sätt som tillför långsiktig
nytta för sina medlemmar.”

Ansvarig för THS hållbarhetsråd har uppmanat alla sektioner att skapa sin egna
hållbarhetspolicy. Detta för att kunna införa riktlinjer som är specifikt anpassade efter
varje sektions olika verksamheter och behov. Flygsektionen driver en verksamhet
som har utvecklingsmöjligheter inom sitt klimat- och miljöarbete.

1.2 Syfte
Syftet med detta dokument är att specificera hur Flygsektionens hållbarhetsarbete
ska genomföras både internt inom sektionen och externt gentemot THS, andra
sektioner och företag. Denna policy syftar till att upplysa sektionens medlemmar och
olika underverksamheter om hur de bör förhålla sig kring olika hållbarhetsfrågor.
Enligt 1.1 syftar denna policy även till att tydliggöra hur THS policy för klimat och
miljö bör appliceras och specificeras inom Flygsektionen.

2. Principer

2.1 Generella principer
● Flygsektionen ska verka för ett hållbart samhälle både internt på sektionen

och externt inom KTH, THS och alla dess organ.
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● Flygsektionens alla organ bör sträva efter att ha en förståelse för hur deras
respektive arbete kan utvecklas ur ett hållbarhetsperspektiv, och arbeta för att
uppfylla detta.

● Flygsektionen ska följa THSs styrande dokument för hållbarhet.

2.2 Eget klimatavtryck:

2.2.1 Införskaffning av material och resurser
● För att underlätta ovanstående punkt ska det även föras en löpande

dokumentation över Flygsektionens inventarier. Denna dokumentation ska
finnas tillgänglig för sektionens medlemmar och inre verksamhet.

● Innan införskaffning av nytt material bör det reflekteras över huruvida
produkten kommer att användas och till vilken grad. Ifall produkten inte
kommer att användas bör den inte införskaffas.

● I samband med ovanstående punkt bör även sponsrat material, i största mån,
endast införskaffas om materialet med stor sannolikhet kommer att behållas
och användas av sektionens medlemmar. All typ av sponsrat material som
troligtvis kommer att slängas utan att ha använts bör därför inte tas emot.

● Engångsartiklar (t.ex. i form av engångsbestick/glas eller tallrikar) ska
undvikas i största mån. Undantag gäller t.ex. skyddsutrustning eller
engångsartiklar som av hälsoskäl bör användas.

2.2.2 Avfallssortering och återvinning
● Flygsektionen ska sträva efter att sortera sopor för återvinning i så stor

utsträckning som möjligt.
● Arrangörer av evenemang skall sortera kartong, glas, och metall (samt om

möjligt plast, papp och matavfall).
● Insamling för pant ska finnas inom Flygsektionen och sektionens medlemmar

och undergrupper ska sortera sin pant i så stor utsträckning som möjligt.
● Flygsektionen bör arbeta för att göra det enkelt att återvinna förpackningar,

material och avfall.

2.2.3 Mat
Flygsektionen ska sträva efter att uppnå en miljömässigt hållbar matkonsumtion
inom alla delar av sektionen. Detta genom att ta hänsyn till aspekter som att:

● Vegetariskt/veganskt alltid ska vara det primära alternativet och kött alltid ska
vara ett aktivt val om det erbjuds. Detta då animaliska livsmedel har större
klimatpåverkan.

● Närodlat och svenskodlat bör i så lång utsträckning som möjligt prioriteras
över importerade livsmedel
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● Sektionen ska sträva efter att minska all typ av matsvinn

2.2.4 Resor och transportmedel
Välj så miljövänliga transporter som är ekonomiskt och administrativt rimligt.
Exempel på hur man kan förbättra sitt arbete med detta inkluderar:

● Vid bussresor, se till att alla deltagare kan åka buss, eller organisera
samåkning så ett minimalt antal bilar behöver köras.

● Flygresor inom Skandinavien bekostas ej av sektionen. Undersök buss och
tåg även för resor utanför Skandinavien. Traditionsenlig nØllephlygning på
Skå är inte en resa utan en upplevelse.

● Klimatkompensera resor vid bokning om ekonomiskt möjligt.
● Körersättning godkänns bara om rimliga alternativ saknas.
● Till mindre event kan man åka kommunalt för att inhandla mat.
● Tag hand om och var försiktig med sektionens fordon för att maximera dess

livslängd.

2.3 Kommunikation
● Flygsektionen ska informera dess medlemmar samt utomstående om det

hållbarhetsarbete som sker på sektionen. Sektionens olika organ ska
informera varandra om det hållbarhetsarbete som görs inom de olika organen.

● Sektionen ska föra en kontinuerlig dialog med THS om hållbarhetsarbete,
t.ex. genom att delta på THS hållbarhetsråd.

3. Ansvar och uppföljning
För att sektionen framgångsrikt ska kunna anpassa sig till dessa mål så behöver
även ansvar för detta fördelas inom sektionen. I enhetlighet med resten av våra
policydokument så bär ordförande eller annan ansvarig i en grupp eller nämnd
ansvaret för att policyn efterföljs inom deras organisation. Sektionsstyrelsen bör ha
en stöttande roll i arbetet med detta. Ekonomiskt ansvariga ansvarar för
avvägningen mellan hållbarhet och ekonomi.

För effektiv uppföljning så ska en utvärdering av sektionens övergripande miljöarbete
inkluderas i verksamhetsplan och -berättelse. I denna utvärdering bör även relevanta
punkter i denna policy refereras till och adresseras.
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Framtagen av Hållbarhetskommittén 2021-2022
Kommittéordförande: Ramin Dabiri & Emma Olsson
Samt medlemmar: Johan Ahnfalk, Carolina Barreira, Edward Rosenthal-Feigin, Elin
Henriksson, Martin Olanders, Linnéa Sellerholm & Ida Ygland
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2022
Flytt av ansvar för Åre
Sofia Franzel och Amanda Stenberg
2022-04-20
Sida 1(1)

MOTION - SEKTIONSMÖTE 2 2022
Flytt av ansvar för Åre

Bakgrund:
Att arrangera Åregasquen är ett väldigt tidskrävande uppdrag och som KBM-Elect har man redan mycket att göra
under P2 och P3. Tid som behövs för rekrytering och att lära sig allt man behöver för att kunna ta över ansvaret
för barverksamheten går istället till att planera gasquen i Åre. Vi anser att KBM-Elect inte bör ha huvudansvaret
för Åregasquen till förmån för att istället kunna få en mer effektiv överlämning. Att behöva lära sig allt om
klubbmästeriets logistik, hur bokföringen fungerar och att planera den kommande terminen är krävande nog.

Sittande KBM har helt andra förutsättningar för att anordna Åregasquen och vi vill att sittande KBM ska ta över
ansvaret för Åre. Men, KBM-Elect ska ändå vara delaktiga i planerandet och dela på ansvaret på plats i Åre. På så
sätt får KBM-Elect själva en mer  stabil grund att stå på när de själva ett år senare ska planera Åregasquen. Vi yrkar
för att sittande KBM ska anordna Åregasquen och att KBM-Elect ska ta över det ansvaret som Åre-Skippern
tidigare har haft.

Värt att ha i åtanke just nu är dessutom att ingen i årskurserna T-20, T-21 eller T-22 har varit med på Åregasquen.
Det är inte omöjligt att KBM-elect kommer att bli en eller två personer från de årskurserna. Om inte sittande KBM
får ta över ansvaret för Åregasquen finns det därför en risk att de som ska arrangera nästa Åregasque aldrig själva
har varit med på eventet. Vi anser att det i så fall skulle ge KBM-Elect onödigt svåra förutsättningar i sitt arbete.

Yrkande:
Med anledning av ovanstående yrkar vi att
att1 Uppdraget att arrangera Åregasquen ska ligga hos sittande KBM med stöd av KBM-Elect.

att2 Rollen Åre-Skipper tas bort och ansvarsområdena flyttas istället till KBM-Elect.

__________________________________

Sofia Franzel, Amanda Stenberg
Stockholm 20 april 2022

Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm,

wwww.flygsektionen.se
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Flytt av ansvar för Åre

Emma Nord

2022-04-27

Sida 1(1)

MOTIONSSVAR - SEKTIONSMÖTE 2 2022

Flytt av ansvar för Åre

Svar

Styrelsen tackar för en välskriven och relevant motion. Styrelsen anser att ämnet som lyfts i beskriven bakgrund är
viktigt för att bibehålla de traditioner som �inns på sektionen på bästa sätt. Därför yrkar Styrelsen på bifall till
motionen i sin helhet.

__________________________________

För styrelsen 2022, Emma Nord
Solna, 23 april 2022

Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44

Stockholm, www.flygsektionen.se



Motion Flygsektionens Sektionsmöte 2
2022
Medaljer till Valfångare
Willhelm Branner, Merna Danka,
Sophie Dellmark, Elin Henriksson,
Anders Eriksson & Emma Olsson
2022-04-20
Sida 1(3)

MOTION - SEKTIONSMÖTE 2 2022
Medaljer till Valfångare

Bakgrund:

Valberedningen omstrukturerades år 2020 enligt Styrelsen 2020s verksamhetsmål 2.1. Genom denna
omstrukturering har Valberedningen fått ett mycket omfattande och tidskrävande arbete inför varje
sektionsmöte och räknas numera som en “highly time consuming” funktionärspost (enligt Styrelsens
officiella illustration av hållbart engagemang). Andra poster som räknas som highly time consuming är
Styret, Pheuset och Revisorer.

Trots att Valfångare är en av de mer krävande posterna inom Flygsektionen har Valfångare relativt låg
status inom sektionen och ett väldigt lågt söktryck jämfört med poster med liknande arbetsbelastning
(t.ex Styret och Pheuset). På SM4 2021 var söktrycket obefintligt och inte en enda person tillsattes som
Valfångare. Något som försvårade Valberedningens arbete mycket inför SM1 2022. Även nu till SM2
2022 har söktrycket varit mycket lågt och det är oklart om platserna kommer att kunna täckas. Vi ser
därför detta som ett mycket stort problem.

I nuläget får Styrelsen, Ledningsgruppen och Pheus medaljer av Flygsektionen efter avklarat
verksamhetsår. För att höja statusen och öka söktrycket för Valfångare anser vi även att Valfångare i
Valberedningen ska få medaljer efter avklarat verksamhetsår. Detta skulle både göra Valfångare till en
mer attraktiv funktionärspost att söka samt vara en fin gest för att visa uppskattning för Valberedningens
omfattande arbete. I nuläget får Styret medaljer i guld medan Pheus får medaljer i silver. Därmed föreslår
vi att Valfångare också får medaljer i silver.

Något som är värt att påpeka är att Valfångare tillsätts två gånger om året (3 personer på SM2 och 3
personer på SM4). Vi föreslår därmed att de Valfångare som sitter på obrutet verksamhetsår erhåller sina
medaljer samtidigt som Styret och Pheus för samma verksamhetsår. De Valfångare som sitter på brutet
verksamhetsår erhåller sina medaljer samtidigt som de Valfångare som klivit på posten ett halvår efter.
Exempelvis: Valfångare som valts på SM4 2020 (och alltså sitter hela 2021) får sina medaljer samtidigt
som Styret 2021. De Valfångare som valts på SM2 2020 (och alltså sitter HT2020-VT2021) får sina
medaljer samtidigt som Styret 2021.
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2022-04-20
Sida 2(3)

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar vi att
att1 Alla Valfångare i Valberedningen får medalj av Flygsektionen efter avklarat verksamhetsår.

att2 Valfångare som tillsätts på SM4 (sitter på obrutet verksamhetsår) erhåller sina medaljer samtidigt som
Styret och Pheus för samma verksamhetsår. Valfångare som tillsätts på SM2 (sitter på brutet verksamhetsår)
erhåller sina medaljer tillsammans med de Valfångare som tillträtt ett halvår senare på SM4. (Se beskrivning i
Bakgrund)

att3 Medaljer som ges ut till Valfångare är i valören silver.

att4 Vid godkännande av att1-att3 implementeras dessa för medaljer för verksamhetsår 2021 och framåt.

__________________________________

Wilhelm Branner, Merna Danka, Sophie Dellmark, Elin Henriksson, Anders Eriksson & Emma Olsson.
Kungliga Tekniska Högskolan vid Valhallavägen
20 april 2022
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Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm,

wwww.flygsektionen.se
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Medaljer till valfångare

Johannes Kilgren

2022-04-25

Sida 1(1)

MOTIONSSVAR - SEKTIONSMÖTE 2 2022

Medaljer till valfångare

Svar

Styrelsen tackar motionärerna för en välskriven motion. Bakgrunden är välformulerad och
behandlar ett högst relevant område, dock anser Styrelsen att motionen ej kommer hjälpa de
problem som finns. Att Valberedningen för tillfället är en väldigt tidskrävande post med låg
prestige anser Styrelsen kräver ett mera djupgående arbete kring hur själva postens
ansvarsområden kan omarbetas. Styrelsen anser att fokus borde ligga på detta arbete med mål att
sänka tiden som posten kräver istället för att bara ge en medalj i slutet av verksamhetsåret. Dock
vill vi vara tydliga med att vi anser att Valberedningen förtjänar mer tacksamhet och uppskattning
från sektionen för deras hårda arbete, men att detta kan diskuteras mer efter att posten har
omarbetats.

Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att avslå motionen.

__________________________________

För styrelsen 2022,  Johannes Kilgren
Norra Djurgården, 25/4-22

Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44

Stockholm, www.flygsektionen.se
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The Whale Committee
Description and requirements

Number of spots: 6 (3 chosen per semester for overlapping operating periods)
3 persons elected during chapter meeting 2 during period 4.
3 persons elected during chapter meeting 4 during period 2.

Description of the position
The Whale Committee is an organization that aims to recruit people for the positions elected
during each chapter meeting. Through interviews and verdicts, the chapter members are
informed about candidates for comparative and investigative purposes. Therefore, those
entitled to vote can make informed decisions according to the Aerospace chapter’s values   and
future in mind.

The position includes creating an understanding of the chapter's organizations, committees
and positions. This to be able to answer questions from the applicants, but also capture
suitable candidates. Positions with internal recruitment can find support in the Whale
Committee.

The Whale Committee consists of 6 whalers who are elected 3 at a time, during SM 2 and 4,
respectively. This means that 3 whalers are replaced at the end of the year, and the other 3
during the summer break.

Since objectivity is desirable within the Whale Committee, whalers rarely work alone. During
interviews, the whalers work mainly in pairs. Verdicts and global changes within the Whale
Committee's structure are reviewed by all members. Only basic tasks are delegated
personally.

Requirements and characteristics
In order to be able to conduct the work within the Nomination Committee, it is required that
you can collaborate and work in groups. The workload varies, which is why planning,
structure, communication and stress resistance are beneficial. In connection with recruitment,
it is required that you can conduct objective work and know yourself well enough to
understand when your own experiences are too colored and therefore affect the degree of
objectivity. Friends, enemies and people you have never met should be treated equally during
the interview process. Since English is the official language for the Aerospace Chapter, being
comfortable with translations in speech and writing are necessary.



Public Requirement Profiles SM2
Valberedningen, Kongliga Flygsektionen

Workload
The Whale Committee has a lunch meeting once a week as standard. The most intensive
work period is the month before each chapter meeting. During this time, interviews and extra
meetings are held to discuss candidates and compile verdicts. After Chapter Meetings,
process improvement work is carried out and additional support is given for other positions
that have internal recruitments. During the Reception, the Whale Committee is also
responsible for having a station/an activity during the Chapter's day.

Good to know
Since the Whale Committee aims to conduct objective work, it is considered inappropriate to
apply for other positions that are elected during Chapter Meetings whilst being a member of
the Whale Committee.



Revisionsberättelse 
Till Sektionsmöte i Kongliga Flygsektionen 
Organisationsnummer 802430-2559 
 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har granskat årsredovisningen för Kongliga Flygsektionen 

Styrets ansvar för årsredovisningen 
Det är Styret (Styret & Ledningsgruppen) som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som Styret bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
de beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorernas ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur sektionen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i sektionens interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i Styrets uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de 
revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av sektionens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Rapport om andra krav enligt lagar och andraförfattningar samt stadgar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat Styrets förvaltning för Kongliga 
Flygsektionen för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. 

Styrets ansvar 
Det är Styret som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.  

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av  
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i sektionen för att  
kunna bedöma om någon medlem i Styret har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.  



Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Uttalanden 

Styret har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med sektionens stadgar. 
Vi tillstyrker att sektionsmötet beviljar Styret ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm 2022-04-21 

 

 

  

 
Adam Wiberg 
Revisor 2021 

 
Ida Ygland 

Revisor 2021 
 

 


