
Köpings Flygklubb 2012-06-12
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.
Alla kameror är inkopplade på kabel nu. Tyvärr strular vårt ADSL nu. Inte alls samma hastighet 
som vi är lovade. Felanmält ska fixas.

§3. Ekonomi.
Den 31/5 hade vi 196.590 kr likvida medel tillgängliga. 100LL cirka 35.409 kr, 2.039 L,  91/96 UL 
cirka 10.818 kr, 612 L, bilbensin 1.066 kr, 70 L totalt bränslelager 47.293 kr. Bränsleskuld 8.520, 
medlemslån på 115.000 kr, förskottsbetalningar på 42.622 kr. P-kort 13.100 kr,  Nyckeldeposition 
på 3.300 kr, Likviditet 31/5 12.292 kr.
Preliminärt resultat flygplan: KFY +13.286 kr, UBL –4.305 kr, YUH +6.588 kr, VIN +13.145 kr, 
TBB -125 kr, TKM -110 kr TAF -0 kr. Summa flygplansresultat +15.334 kr. Bilaga 1.
Resultat den 31/5 +24.354 kr inklusive avskrivningar på motorerna. Räkningar på G ca 22.000 kr. 
Fortsatt köpstopp råder, alla inköpsbeslut tas av styrelsen.
Köpekontraktet på SE-VIN saknas från Katrineholms fk. Sekreteraren fixar det med Katrineholm. 
Kommunen har utlovat driftbidrag på 16.000, 80% betalas ut nu.
Bristfällig uppföljning på presentkorten åtgärdas. Piloten debiteras och betalas med en transaktion.

§4a. Motorflyg
50-timmars service inom 5 timmar. Varvräknarwire beställs. CHT kan lagas. Sprucken plåt i nedre 
huvfästet åtgärdas. Nya gummimattor fram behövs. Tvättning och städning behövs. 
Fjällmarkeringar är dåliga, nya beställs. 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 skickas till 
Segelflygets vetransällskap har hämtat TBB och kommer att hämta TKM och vagnen.

§4c UL-B.
SE-VIN: Fotsteg finns hemma i Sverige. Förgasarhalsförvärmning finns hemma och ska monteras. 
Vi fått bidrag till ett elektriskt horisontgyro från Combitech AB. Det finns nya till salu i USA för 
1.375 dollar. Vi håller ögonen öppna. Radiostörning finns ibland, orsakat av datainstrumentet. 
Avstörning utreds. Förgasarkoppar måste fixas, det finns en låg modell. Hemmagjorda men vi kan 
göra likadan. Ny checklista finns i flygplanet och kommer på hemsidan.
SE-YUH: Nya hjul är beställda, leveranstid tyvärr fortfarande oklar. Nytt gasreglaget är nästan 
klart. Drar fortfarande lite snett på bränsle mellan tankarna. Tanka upp bilbensinen vid tillfälle.

§4d Bygget.
Sålt till byggsugen medlem.

§4e. Skolning. 
Vi har haft ett första planeringsmötet. Det finns 8 medlemmar som har lovat ställa upp som 
teorilärare. Fortfarande saknas namn på utbildningsansvarig. Sekreteraren ringer.
Vi siktar på ett öppet hus med information på motorflygets dag. Till dess ska vi ha en färdig plan 
och ett teorischema klart. Vi har två elever för närvarande.
Skolningsvecka i Siljansnäs i vecka 27. SE-VIN kommer att finnas där hela veckan.

§5.a Miljö.
Absolhinkar ska placeras ut på minst fem ställen. Produktdatapärmen är uppdaterad.
Städdag behövs!

§5.b Säkerhet.
Säkerhetsseminarium är genomfört.



§6. Fält och anläggningar.
Brandsläckarna ska bytas vid bränsletankarna. Dörrstolpar till hangarerna öst och väst ska fixas i 
sommar. Blå tunnor skaffas som sopkärl i hangarerna. Städdag på lördag ca 9-13.
Nya remmar till klipparen behövs. Kollas/beställs.
Bränslecistern för bilbensin? Oklart kring pumpen.

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Ny medlemsansökan från gymnasieflygare har inkommit. Referens saknas. Kollar innan OK.

§8. Förfrågningar till styrelsen.
Inget.

§9. Övrigt.
Presentkort är skickade till vinnarna från Föreningsgatan.
(Mötestid 18:40-20:20, en bra notering)

Mellan örat och datorn.!!

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


