
Köpings Flygklubb 2012-04-11
Styrelsemöte
Närvarande: Rolf Hollsten, Veli-Matti Sorvari, Mats Bergius, Göran Karlsson, Gudrun Furubäck.

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

§2. Hemsidan.
Användarhandledning för bokningssystemet myWebLog plankas från VSFK.

§3. Ekonomi.
Den 4/4 hade vi 266 712 kr likvida medel tillgängliga. 100LL cirka 42 670 kr, 2457 L,  91/96 UL 
cirka 22 249 kr, 1259 L, bilbensin 1066 kr, 70 L totalt bränslelager 65 985 kr. Bränsleskuld 8 520, 
medlemslån på 115 000 kr, -förskottsbetalningar på 80 775 kr. P-kort 11 300 kr,  Nyckeldeposition 
på 3 300 kr, Likviditet 4/4: 23 912 kr (men då har vi med utlägg på ca 50 000 i samband med 
haveriet på YUH som vi räknar med att få tillbaka det mesta via försäkringen). Preliminärt resultat 
flugplan: KFY – 4 908 kr, UBL – 3 139 kr, YUH -50 830 kr, TBB -100 kr  TKM -90 kr TAF -0 kr. 
Summa flygplansresultat -59 067. Bilaga 1.
Resultat den 4/4 -24 687 kr inklusive avskrivningar på motorerna. Räkningar på G ca 122 178 kr, 
däri ingår mellanskillnaden på SE-VIN som vi betalar till Katrineholms flygklubb.
Fortsatt köpstopp råder. Alla inköp skall vara förankrade på styrelsemötena.
Bidragsansökan till kommunen blev inlämnad i rätt tid. Offert på förslag hur vi vill använda ev 
bidragspengar tas fram omgående. Flyglärare, plåttak, väggplåt.
Räkning på haverier med UBL och YUH sätts samman direkt efter mötet.

§4a. Motorflyg
Ny varvräknarwire behövs, beställs från Arigo. Komponentläget ses över. CHT glappkontakt.

§4b. Segelflyg.
UBL är såld till Katrineholms fk. Gåvobrev och ägarbyteshandlingar görs i ordning till TBB och 
TKM och skickas till Segelflygets vetransällskap.

§4c UL-B.
Både vårt nyförvärv SE-VIN och SE-YUH är nybesiktigade. Luftvärdighetsansökan är inskickad till 
KSAK. Fotsteg till VIN är beställda. Förgasarhalsförvärmning till VIN är också beställt.
Elektriskt horisontgyro ska vi också fixa. Kanske nån har nåt liggandes? Pilot 3-GPS-en installeras i 
VIN efter att den blivit kart-uppdaterad. Ny noshjulsfälg till YUH beställs från Arigo.
Inflygningar drar igång nu. Även individinflygning för piloter som redan flyger Zephyr.
 

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

§4e. Skolning. 
Årsmötet beslutade att nya styrelsen ska utse en utbildningsansvarig samt snarast jobba fram en 
utbildningsplan. Styrelsen väljer att sätta samman en utbildningsgrupp som får till uppdrag att aktivt 
jobba med skolverksamheten. Uppmaning skickas ut till samtliga medlemmar. Ännu inte gjort.

§5.a Miljö.
Det blir miljöbesiktning i maj enligt miljöansvarige som varit i kontakt med kommunen.
Miljöhistoriken borde göra klar till dess. Absolhinkar ska placeras ut på minst fem ställen.
Produktdatapärmen över kemikalier ska uppdateras innan besiktningen.

§5.b Säkerhet.
I samband med kommande arbetsdag/helg håller vi ett säkerhetsseminarium där våra lärare berättar 
om hur ett omdrag och en avbruten start ska genomföras.

§6. Fält och anläggningar.
Egen bränsletank till bilbensin. Lars-Arne har en tank på 3 m3. Vi utreder pumparna.
Vältning av fältet, kommande arbetshelg? Vält undersöks av Hans och Tommy.
Dieselvärmaren verkar vara i hyfsat bra skick men den går inte för full effekt ännu.



§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
”Föreningsgata” under Köpingsfesten 25-26/5. Anmälan senast 4/5. 
Flygsportförbundet har årsmöte den 23/4 i Västerås.

§8. Förfrågningar till styrelsen.
Inget

§9. Övrigt.
Vi uppdaterar samtliga GPS-er inför sommaren.
Ska klubben tillhandahålla flygkartor? Ex ICAO med debitering på flygtimpriset.
Onsdagsflygning 2012 startar på onsdag 18/4. Arbetsdagar 2012?

Mellan örat och datorn.!!

………………………….. ……………………………
Mats Bergius Göran Karlsson
Sekreterare Ordförande för mötet.
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