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Verksamhetsberättelse 2022 
Haninge Modellflygklubb är en ideell förening som främjar hobbyn att bygga och flyga 
modellflygplan och andra fjärrstyrda luftfarkoster. Klubben grundades sommaren 2021 och 2022 
var därmed dess första fulla verksamhetsår. Vi är stolta att kunna rapportera att vi gjort stora 
framsteg för att uppnå föreningens målsättning, inte minst genom att vi i mars 2022 kunde 
tillkännage Transportstyrelsens godkännande av flygfältet.


Medlemskap 
Vårt medlemsantal har växt stadigt under det senaste året genom många nya medlemmar som 
fått upp ögonen för klubben och vårt flygfält. Vi har nu 41 medlemmar, främst seniorer. Vi 
välkomnar medlemmar från alla bakgrunder och vår klubb är öppen för alla som har ett intresse 
för modellflyg.


Aktiviteter 
Under det senaste året har vår klubb anordnat flera evenemang och aktiviter för våra medlemmar. 
Vinterhalvåret kännetecknas av våra inomhusflygningar i hyrda idrottshallar i Haninge kommun. 
Sommarhalvåret har haft frekvent aktivitet på flygfältet och varje flygbar måndag har det mötts 
upp för "måndagsträning" där medlemmarna haft möjlighet att flyga sina farkoster och dela tips 
och tekniker med varandra.


Genom Facebookgruppen, som har en bredare publik än just Haninge Modellflygklubbs betalande 
medlemmar, har det utbytts erfarenheter och diskuterats nya idéer.


Utöver detta har vi förbättrat flygfältet med nya bord och bänkar, satt upp en bom samt tagit steg 
att förbättra fältets lämplighet för modellflygsporten, t.ex vad gäller ytjämnheten.


Community Outreach 
Som en del av vårt engagemang att främja hobbyn med modellflyg har vi också nått ut till det 
lokala samhället. Dels som en del i Riksidrottsförbundets och Flygsports initiativ med rekrytering 
och återvärvning har vi haft ett öppet hus-evenemang, där allmänheten kan komma och se våra 
modellflygplan och oss när vi utövar vår sport. Vi har också figurerat i lokaltidningen Mitti - inte 
bara i Haninge utan även i angränsande kommuner. 


Vi har också presenterat vår hobby på Haninge Fritidsmässa, där vi visade upp några av våra 
modeller och gav besökarna i vår monter möjlighet att testa på hobbyn genom att flyga i en 
modellflygsimulator.


Slutsats 
Sammantaget har det senaste året varit en stor framgång för Haninge Modellflygklubb. Vi har 
uppnått våra mål att främja modellflygshobbyn och att ge möjligheter för våra medlemmar att 
flyga och få utbyte av andra i hobbyn. Vi ser fram mot ännu ett framgångsrikt år och är spända på 
att se vad framtiden har att erbjuda för vår klubb.




Haninge MFK

RESULTATRÄKNING PER DEN 2022-12-31

2023/02/27

Föreg år Perioden

Medl.avg. 6 600,00 20 500,00
Sponsring 5 000,00 11 500,00
Inomhus 1 332,00 4 060,00
Tävlingar 0,00 0,00

Fält 0,00 20 548,62
Adm-kostnader 0,00 1 366,66
Inomhus hyra 850,00 4 419,00

(+ utgör vinst, - utgör förlust)

Räkenskapsår
2022-01-01 --- 2022-12-31

INTÄKTER

Summa Intäkter 12 932,00 36 060,00

KOSTNADER

Summa kostnader 850,00 26 334,28

ÅRETS RESULTAT 12 082,00 9 725,72



Haninge MFK

BALANSRÄKNING PER DEN 2022-12-31

2023/02/27

Utgående Balans Perioden Utgående Balans

0,00 0,00 0,00
12 227,00 10 250,72 22 477,72

0,00 0,00 0,00

Skulder −145,00 −525,00 −670,00
Fordringar 0,00 0,00 0,00

Räkenskapsår
2022-01-01 --- 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Summa Tillgångar 0,00 10 250,72 22 477,72

SKULDER & EGET KAPITAL

Summa skulder & Fordr 0,00 −525,00 −670,00

Eget kapital 12 082,00 9 725,72 21 807,72

Kassa

Bankgiro

Bank


