
Köpings Flygklubb 2012-05-08
Styrelsemöte

Närvarande: Hans Hedman, Rolf Hollsten, Veli-Matti Sorvari, Mats Bergius, Göran Karlsson, Bengt Palmestål, 
Tommy Erixon.

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

§2. Hemsidan.
OK.

§3. Ekonomi.
Den 30/4 hade vi 182.688 kr likvida medel tillgängliga. 100LL cirka 41.280 kr, 2.377 L,  91/96 UL 
cirka 16.754 kr, 948 L, bilbensin 1.066 kr, 70 L totalt bränslelager 59.100 kr. Bränsleskuld 8.520, 
medlemslån på 115.000 kr, förskottsbetalningar på 55.053 kr. P-kort 11.300 kr,  Nyckeldeposition 
på 3.300 kr, Likviditet 30/4 -11.790 kr.
Preliminärt resultat flygplan: KFY +11.273 kr, UBL –4.984 kr, YUH +4.336 kr, VIN +5.018 kr, 
TBB -100 kr, TKM -90 kr TAF -0 kr. Summa flygplansresultat +10.435 kr. Bilaga 1.
Resultat den 30/4 +10.486 kr inklusive avskrivningar på motorerna. Räkningar på G ca 15.500 kr. 
Fortsatt köpstopp råder, alla inköpsbeslut tas av styrelsen.
Köpekontraktet på SE-VIN har kommit hem underskrivet från Katrineholms fk. Arkiveras på 
kontoret med kopia i bokföringen.
Värdering av SE-VIN sattes till 310.000 kr. Detta ger ett avskrivningsbehov på ca 70.000 kr. 
Beslutades att vi ändrar värdet till 350.000 kr vilket ger en premieökning med 2.323 kr/år. Detta 
ryms i timpriskalkylen utan att flygpriset behöver justeras.
Kommunen har utlovat driftbidrag för 2012. Bra!  

§4a. Motorflyg
Varvräknarwire beställs. CHT kan lagas. Sprucken plåt i nedre huvfästet åtgärdas.
Det finns en begagnad O320 H2AD till salu i Finland för 4.500 euro. Prutmån?

§4b. Segelflyg.
Gåvobrev och ägarbyteshandlingar på TBB och TKM och transportvagnen är skickade till 
Segelflygets vetransällskap. Dock ännu ingen reaktion från dem. Kontaktas…

§4c UL-B.
SE-VIN: Inflygningar rullar på bra. Fler medlemmar väntas strömma till. Populär maskin!
Fotsteg är beställda. Förgasarhalsförvärmning finns hemma och ska monteras. Vi fått bidrag till ett 
elektriskt horisontgyro från Combitech AB. Tack för det! Ett begagnat gyro finns till salu i 
Tyskland, begärt pris 980 euro. Vi bjuder 950 euro om det fortfarande finns kvar.
Radiostörning finns ibland, oklart varför. Undersöks. Förgasarkoppar måste fixas nu!
Nån annan klubb borde redan ha en lösning…  Veli och Göran börjar jobba med det nu.
Timtachomätare, diameter 52 mm, ska monteras för tiondels timmar till myweblog. 
SE-YUH: Ny noshjulsfälg till YUH ska beställas från Rans.  Säkerhetsfråga kring gasreglaget?
Beslutades att vi testar ett nytt gasreglage från McFarlane. Beställs från AircraftSpruce.eu.
Tanka upp bilbensinen vid tillfälle.
 

§4d Bygget.
Står still. Annonser ut? OK annonseras ut för 20.000 kr så får vi se vad som händer.

§4e. Skolning. 
Anders Gruvald tas med som flyglärare i vårt skoltillstånd. 
SE-VIN läggs till i skoltillståndet och SE-UBL tas bort. 
Utbildningsansvarig ska utses och en utbildningsplan ska tas fram. Joakim Sjögren har föreslagits 
som ansvarig. Flera medlemmar har lovat ställa upp som teorilärare. Vi kontaktar de frivilliga och 
ser till att gruppen kommer igång snarast.

§5.a Miljö.
Det blir miljöbesiktning i maj. Absolhinkar ska placeras ut på minst fem ställen.
Produktdatapärmen över kemikalier ska uppdateras innan besiktningen.



§5.b Säkerhet.
Ett smärre tillbud med YUH’s gasreglage i förra veckan. Åtgärdas enligt 4c ovan.
Säkerhetsseminarium och arbetsdag den 2/6. Start kl 9:00 med seminarium.

§6. Fält och anläggningar.
Vältning av fältet, i Kristi himmelfärdshelgen? Brandsläckarna vid tankarna ska bytas.
Dörrstolpar till hangarerna öst och väst ska fixas i sommar. 

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Regionmöte motorflyg hos Swedish Ultraflyers i Frölunda under Kr.Himmelfärd? 

§8. Förfrågningar till styrelsen.
OK att låna ut stugan den 23/6. Cessnan är bokad hela em/kvällen.

§9. Övrigt.
Ska klubben tillhandahålla flygkartor? Ex ICAO med debitering på flygtimpriset.
OK, lämpliga kartor beställs. En Sthlm TMA till vardera flygplan. 

Onsdagsflygning 2012 med lotteri igen? JA, en lott per onsdagsflygning. Start 18/5 och sista
den 27/6. En vinst lottas ut á 1.000 kronor till flygkontot.

Föreningsgata den 26/5. Då ställer vi ut SE-VIN vid Bishop om det går.
Informationsmaterialet uppdateras och skrivs ut i ett antal ex. Affischer görs i ordning med reklam 
för flygklubben. Avgränsning med höga koner och rep runt flygplanet. Eventuellt partytält över? 
Ansvariga under dagen? Bengt och Tommy ställer upp som frivilliga. Fler behövs under upp- och 
nedmonteringen. Lastning på klubben kvällen innan.   
 

Mellan örat och datorn.!!

………………………….. ……………………………
Mats Bergius Hans Hedman
Sekreterare Ordförande
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