
Köpings Flygklubb 2011-12-07
Styrelsemöte
Närvarande: Rolf Hollsten, Mats Bergius,Veli-Matti Sorvari, Hans Hedman, Yngve Andersson, Svante 

Jansson, Göran Karlsson, Gudrun Furubäck.

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

§2. Hemsidan.
Stadgarna finns inte på nya hemsidan. 

§3. Ekonomi.
Idag finns 229 031 kr likvida medel tillgängliga. 100LL cirka 49 444 kr, 2 847 L  91/96 UL 
cirka 26 930 kr 1524 L . – medlemslån på 20 000:-,   -förskottsbetalningar på 98 601 kr. 
Bränsleskuld 8 520  P-kort 4 600 kr,  3300 kr dep.avgift nycklar. Räkningar på cirka 37 000 kr. 
Likviditet idag + ~66 272 kr. Bränslelager 76 374 kr Preliminärt resultat: KFY -+ 21 247 kr 
UBL –8 247, YUH +6 637. TBB -4 645 kr  TKM -760 kr TAF -2010 kr. Summa  +14 276 
(~22 000 efter servicen) :- Bilaga 1.
Försäkringarna har Mats kollat upp. Folksamförsäkring måste kollas till nästa augusti. En ny 
räkning MÅSTE skickas till Interhanofer angående våra utgifter vid det senaste UBL-haveriet. 
Medlemsavgifterna …. Junior tom det året man fyller 26 år. Stödmedlemsavgiften blir 100 kr.
Självriskeliminering diskuterades…beslutas efter nyår.   
Fortsatt köpstopp råder. Alla inköp skall vara förankrade på styrelsemötena.

§4a. Motorflyg
Inget att rapportera.

§4b. Segelflyg.
Vi provar TBB´s vingar på TAFén. Spricka i UBL´s spinner, måste svetsas. Limbach 
återuppstår, sålt till en kinesisk firma.

§4c UL-B.
Brickor till växellådan skall bytas vid nästa 100 timmars. Kompassen reparerad. Frontruta skall 
bytas. Nipplar till insuget skall monteras för att kunna utföra förgasarjustering.  

§4d Bygget.
Står still. Förslag om att sälja den till bygg sugna medlemmar. 

§4e. Skolning. 
Teoridelen ihop med Västerås. Vi måste jobba på att hålla egna kurser.

§5.a Miljö.
Miljöhistoriken skall Roffe fixa. Brandsläckarkoll senare. Låna värmekamera för att kolla 
värmeläckage på klubbhuset. Yngve kollar om vi kan låna en.

§5.b Säkerhet.

§6. Fält och anläggningar.
Vindstruten kvar att fixa. Traktorn reparerad, kostnad  31 000 kr.  
Egen bränsletank till bilbensin. Lars-Arne har en tank på 3 m3. Vi avvaktar om pumparna 
fungerar för bilbensin. Dörrstolpar till både cessnahangaren och första hangaren måste bytas ut 
till stålbalkar. Flygmersystemet måste ordnas…Ove Englund skall kontaktas.

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Översiktsplan från Köpings kommun angående  utvidgning av byggbart område.

§8. Förfrågningar till styrelsen.

§9. Övrigt.
Valberedningen är väl igång???

Mellan örat och datorn.!!

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


