
Köpings Flygklubb 2012-10-17
Styrelsemöte

Närvarande: Hans Hedman, Gudrun Furubäck, Göran Karlsson, Rolf Hollsten, Mats Bergius, Tommy Erixon, 
Svante Jansson, Bengt Palmestål.

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

§2. Hemsidan.
Städa upp under medlemsfliken, lite oreda bland protokollen och annat.

§3. Ekonomi.
Den 30/9 hade vi 195.198 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 67.004 kr, 3.549 L, 91/96 UL 25.556 
kr, 1.309 L, bilbensin 1.066 kr, 70 L totalt bränslelager 93.626 kr. Bränsleskuld 8.520, medlemslån 
på 115.000 kr, förskottsbetalningar på 35.871 kr. P-kort 16.700 kr,  Nyckeldeposition på 3.900 kr, 
Likviditet 30/9 +13.252 kr.
Preliminärt resultat flygplan: KFY +43.210 kr, UBL –4.475 kr, YUH -7.937 kr, VIN +29.445 kr, 
TBB -695 kr, TKM -390 kr TAF -200 kr. Summa flygplansresultat +29.762 kr. Bilaga 1.
Resultat den 30/9 +57.920 kr inklusive avskrivningar på motorerna. Räkningar på G ca 24.873 kr.
Fortsatt köpstopp råder, alla inköpsbeslut tas av styrelsen.

§4a. Motorflyg
100 timmars service är utförd. Magneten ska bytas, ny finns på verkstaden.

§4b. Segelflyg
Vagnen är tillbaka på ”Berget” men TKM är kvar här.
10 stycken medlemmar har begärt att få lämna Segelflyget till nästa år.

§4c. Ultralätt-B
SE-VIN:
Två elektriska horizontgyron finns till salu, inget klart ännu.
Förgasarkoppar ska fixas men hur? Det finns inte nog med plats.
Luftfiltret på den ena förgasaren tar i expansionskärlet, åtgärdas. Byter till Rotax-kärl.
Ny checklista kompletteras med återstart av motor. I enlighet med utskick KSAK-M.
Är klara ska bara plastas in. Värmefläkten ska bytas, pågår för fullt.
SE-YUH:
Gasreglaget ska finjusteras. Går för fort vid landningen, annars hyfsat bra.

§4d. Skolning
Vi har två pågående elever som skolar och en till som ev är intresserad.
Ansökan om utbildningscertifikat skickas in till KSAK-M.

§5a. Miljö
Miljöhistoriken finns klar för remiss. Läs på till nästa möte så godkänner vi den då.
Blå tunnor för använd Absol ska placeras ut i hangarerna och vid tankanläggningen.

§5b. Säkerhet
Planerar in ett kvartalsmöte med säkerhetstema på daglig tillsyn och checklista. Prel onsd 14/11.

§6. Fält och anläggningar.
Dörrstolpen till östra hangaren fixas innan vintern. Improviserad arbetsdag en regnfri lördag.
Gamla traktorbatteriet och snöslungans batterier måste köras på tippen innan det blir minusgrader.
Stora dieselvärmarens låga brinner inte tillräckligt bra, kollas igen. Lämnas på service!
Snygga till västra hangarväggen så den blir välkomnande för besökare, med info om klubben.
Det får vi ta till ”kom-ihåg-listan” kommande arbetsdagar.

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Skattemyndigheten har skickat ett brev förnyad fastighetsdeklaration för ”skattefri specialenhet”.
Skickas in senast den 1/11. Skriver den klart direkt efter mötet.



§8. Förfrågningar till styrelsen.
Inget.

§9. Övrigt.
Kvartalsmötet onsdag den 14/11. Prel agenda:

• Preliminärt resultat 2012.
• Säkerhet, motorstopp och återstart vid flygning.
• Styrelsen är öppen för abonnemang på flera flygplan.
• Klubbresor sommaren 2013.
• Vidareutbildningar 2013.
• Skolläget.
• Lottning av årets onsdagsflygare.
•

Mellan örat och datorn.!!

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


	Köpings Flygklubb			2012-10-17

