
Köpings Flygklubb 2011-05-10
Styrelsemöte
Närvarande: Rolf Hollsten, Mats Bergius, Tommy Erixon, Ingrid Hollsten, Hans Hedman, Veli-Matti 

Sorvari, Yngve Andersson.

§1. Hans hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat. 
Mats läste föregående protokoll.

§2. Hemsidan.
Funkar bra Vi har lagt till en webbkamera med riktning 340 grader. Ny webbsida på gång.

§3. Ekonomi.
Idag finns 198 371 kr likvida medel tillgängliga. 100 LL cirka 34 405 kr, 2219 L  91/96 UL 
cirka 2 968 kr 191 L . – medlemslån på 20 000:-,   -förskottsbetalningar på 90 814 kr. 
Bränsleskuld 9 744  P-kort 5 500 kr,  2 400 dep.avgift nycklar. Räkningar på cirka 3 300  kr. 
Likviditet idag + ~69 913:- kr. Bränslelager  45 494:-. Preliminärt resultat: KFY -+ 12 159 kr 
UBL –1440, YUH +3 544. TBB -4 046 kr  TKM -620 kr. Summa  +9 587 :- Bilaga 1
Pengar till TBB mottages tacksamt. Bidragsansökan till kommunen inskickad. 
Fortsatt köpstopp råder. Alla inköp skall vara förankrade på styrelsemötena.
Självriskeliminering. Förslag från medlem: Självriskreducering 200 kr = reducering med 50% på 
UBLén. Sponsing har kommit in till datorn och TBBén

§4a. Motorflyg
Dörrplåten skall limmas. Transpondern visar fel! 50 timmars på gång. Shims till nosbenet skall 
anskaffas. Instrumentpanelen bör åtgärdas. Diskussion angående motorrenovering hos Termika i 
Litauen.

§4b. Segelflyg.
UBL. Motorn inlämnad för shockload till Yard och ny propeller beställd. Hjulkåporna skall 
lackas och instrumenten har lämnats till Affe för kontroll. TBB skall monteras. Vi ställer på 
K8an på sin släpvagn. Bergfalkenvagnen ställs i tältet.

§4c UL-B.
Allt fungerar bra. Oljeluckan!!!!!!!!!! 

§4d Bygget.
Står still. Stället måste bockas! 

§4e. Skolning.
Tommy organiserar teoridelen på segel och UL-B. Vi kör info på segel  och motorflygets dag 
21/8. Skriv ihop en elevlista. 

§5. Miljö och säkerhet.
Miljöhistoriken skall Roffe fixa.  Miljöbesiktning på torsdag 12/5 13:00. Tommy kollar 
invallning i Västerås. Yngve har anmält sig till dialogträffen 17/5 på folkets hus. Vi har haft 
många incidenter tycker Yngve. Vi får skärpa oss. 

§6. Fält och anläggningar.
Vältning av fältet 2000:-  Tommy har lagt ut. Städkväll 11/5. Onsdagsflygningar…. Uppstart 
11/5 men skarpt läge nästa onsdag. IVT har konkursat och då gäller inte offerten på 
värmepumpen. Dieseltanken är borta. Datorn tycker Göran att vi måste låsa fast bättre, lämnas 
över till Göran. Fältansvarig måste rapporteras till Transportstyrelsen.

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Stuga att hyra i Skellefteå. Bothnia service point gör reklam för det.

§8. Förfrågningar till styrelsen.
Tommys syrras jobb har frågat om företagsflyg. Ambulansen har träff här 19/5.

§9. Övrigt.
Tommy och Mats fyller frysen innan arbetskvällen.

Mellan örat och datorn.!!

………………………….. ……………………………
Veli-Matti Sorvari Hans Hedman
Sekreterare Ordförande för mötet.  
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