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Vid olika tillfällen och frågor har andra tillfälligt adjungerats till styrelsen.
Revisor
Lars Lundgren
Den vakanta posten som revisorssuppleant tillsattes av Anders Sahlberg under året.
Valberedning

Rolf Björkman, Olle Eriksson

Medlemmar
211 betalande medlemmar 2016.
Flygverksamhet
Totalt blev det 197 starter och 97 timmar.
28/4-1/5 Arbetsdagar, uppstart
19-22/5 Flyghelg
16-19/6 Flyghelg
16-24/7 Flygvecka Varierat väder medgav dock en hel del flygning.
25-28/8 Flyghelg
15-18/9 Flyghelg
6-9/10 Flyghelg, vinterförvaring
•
Flygning har dessutom skett spontant på andra tider än den organiserade.
•
Flera medlemmar har flugits in på vinsch och olika flygplanstyper.
•
Ett större antal prövapå-starter har genomförts.
•
Vinschstart på tvärbanan har genomförts för första gången.
•
Vi tackar Segelflyget för lån av bogserflygplan och stöd i samband med vår verksamhet på Ålleberg.
Utåtriktad verksamhet
•
SVS-Nytt har utkommit med 3 nr (inkl dubbelnummer). Thorsten Fridlizius lägger ner ett stort arbete med intressanta artiklar.
•
Vi har varit med i Nordic Glidings klubbnytt i 5 av 6 nummer. Ytterligare några veteransegelflyganknutna artiklar har funnit i Nordic Gliding, bl.a
skrivna av vår medlem Robert Danewid tillika Segelflygets ordförande.
•
Vi hade tyvärr lågt deltagande på VGC-träffen i Räyskälä i Finland från vår sida. Ingvar Hyllander har skrivit en rapport i SVS-Nytt.
•
SVS har varit representerat på Billingehuskonferensen med utställning och föredrag.
•
Hemsidan har uppdaterats.
•
En ny Facebooksida har sakapats för SVS av Olle Eriksson.
Möten
•
Årsmöte 160521.
•
Styrelsemöten 160618, 160618, 160717, 160827, 160918, 161008
•
Vi har varit representerade på Stiftelsens möten, på Billingehuskonferensen samt i samtal med Transportstyrelsen ang avgiftslättnader.
Materiel
Följande 9 flygplan har använts under året i SVS verksamhet. Underhåll och luftvärdighet har skötts av i första hand Petter Lindberg, Piotr Müller och
Alrik Andersson.
•
Bergfalke II/55 SE-TAB
•
K8b SE-SZT
•
Slingsby SE-SMA
Privata flygplan tillhörande Petter Lindberg och Piotr Müller har välvilligt ställts till förfogande i SVS verksamhet: Ka2b, SB5b, Ka6E, Bocian 1d, Foka
4, Bocian 1e
En Grunau Baby som är i luftvärdigt skick har skänkts av Uvarna liksom från Laxå FK en Ka6CR i gott skick och en Pirat i mindre gott skick. Därutöver
flera donationer av böcker och memorablia.
Övrigt
Museet har haft 1240 besökare under året. Ett stort tack till alla museiguider och samordnare Lennart Lagerfors.
SVS har övergått till digital postgirohantering.
En donation av Hank Thor i USA på 1000 USD har tacksamt mottagits.
Ett takfäste för att kunna hissa upp ett av de luftvärdiga flygplanen i hangartaket vid porten är inköpt. En av hangarportarna kommer att renoveras 2017.
Styrelsen har fastställt att SVS startade sin verksamhet 1992 även om beslut togs redan 1989. Vi firar därför 25-års jubileum 2017 vilket bl.a manifesteras
med en jubileumsmiddag ism årsmötet.

