
Köpings Flygklubb 2012-07-10
Styrelsemöte

Närvarande: Rolf Hollsten, Veli-Matti Sorvari, Mats Bergius, Tommy Erixon.

§1. Tommy hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat. Föregående protokoll godkändes och 
lades till handlingarna.

§2. Hemsidan.
ADSL fixat. Byta till bredbandstelefoni? Annars OK.  

§3. Ekonomi.
Idag har vi 217.869 kr likvida medel tillgängliga. 100LL cirka 31.500 kr, 1.800 L,  91/96 UL cirka 
40.400 kr, 2.100 L, bilbensin 1.066 kr, 70 L totalt bränslelager 72.966 kr. Bränsleskuld 8.520, 
medlemslån på 115.000 kr, förskottsbetalningar på ca 45.000 kr. P-kort 13.100 kr, 
Nyckeldeposition på 3.600 kr, Räkningar på gång ca 40.000 kr.

§4a. Motorflyg
Varvräknarwire beställs. CHT kan lagas. Nya gummimattor fram behövs. Fjällmarkeringar är 
dåliga, nya beställs. Tvätta och vaxa först.

§4b. Segelflyg.
TBB är hämtad men pappren är ännu ej inskickade.

§4c. UL-B.
SE-VIN: Fotsteg är monterade. Förgasarhalsförvärmning finns hemma och ska monteras. 
Förgasarkoppar måste fixas, det finns en låg modell. Hemmagjorda men vi kan göra likadan. Ny 
checklista finns i flygplanet och kommer på hemsidan. Fäste för nya GPS-en fast monterat.
Vi köper en till GPS så har alla flygplanen var sin. Det är kampanj på Garmin i England just nu.
SE-YUH: Nya huvudställshjul är monterade. Nytt gasreglaget är också klart. Fungerar bra!
Noshjulet ska också göras i ordning med ny fälg och längre axel så att dragstången passar.
Förgasarna ska finsynkas.

§4d. Skolning
Vi siktar på ett öppet hus med information på motorflygets dag, lördag 25/8 eller 26/8 som reserv.
Till dess ska vi ha en färdig plan och ett teorischema klart. Vi har bara en elev som skolar aktivt för 
närvarande.

§5a. Miljö
Absolhinkar är utplacerade.

§5b. Säkerhet
Gasreglaget i Ransen är utbytt till en enklare, förhoppningsvis säkrare modell.

§6. Fält och anläggningar.
Dörrstolpar till hangarerna öst och väst ska fixas i sommar. Nya remmar till klipparen är monterade 
och reserver finns hemma. En extra sats knivar med skruvar beställs. En utbytesgenerator till 
traktorn är beställd. Varningslamporna ska bytas, ev jordfel. Tutan ska fixas.
Bränslecistern för bilbensin? Oklart kring pumpen. Besiktiga och ta hem tanken?

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
EU-direktiv om penningtvätt från banken? Större kundkännedom önskas. Kassören besöker dem för 
att se vad som gäller för en ideell förening som vår.

§8. Förfrågningar till styrelsen.
Nytt flygplanssällskap i Arboga frågar om det går att tanka 100LL på faktura i Köping. Det är ok, 
vanlig rutin med 10 dagars betalning på faktura.

§9. Övrigt.
Dålig ordning och reda på klubben! En särskild skrivelse har skickats ut där styrelsen vädjar till 
samtliga medlemmar att hålla god ordning på klubben. Bättring önskas!



Mellan örat och datorn.!!

………………………….. ……………………………
Mats Bergius Tommy Erixon
Sekreterare Vice Ordförande
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