
Köpings Flygklubb 2012-11-07
Styrelsemöte

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

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

§2. Hemsidan.
Inget

§3. Ekonomi.
Den 31/10 hade vi 194.869 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 64.361 kr, 3.409 L, 91/96 UL 
23.448 kr, 1.201 L, bilbensin 1.066 kr, 70 L totalt bränslelager 88.875 kr. Bränsleskuld 8.520, 
medlemslån på 115.000 kr, förskottsbetalningar på 51.806 kr. P-kort 16.700 kr,  Nyckeldeposition 
på 3.750 kr, Likviditet 31/10 -2.862 kr (exkl bränslelager).
Preliminärt resultat flygplan: KFY +22.138 kr, UBL –4.475 kr, YUH -8.375 kr, VIN +30.755 kr, 
TBB -695 kr, TKM -410 kr TAF -200 kr. Summa flygplansresultat +8.232 kr. Bilaga 1.
Resultat den 31/10 +34.853 kr inklusive avskrivningar på motorerna. Räkningar på G ca 14.349 kr.
Fortsatt köpstopp råder, alla inköpsbeslut tas av styrelsen.

§4a. Motorflyg
Dåliga bromsar, saknas det bromsvätska? Åtgärdas vid magnetbytet.
Rapport till M-KSAK innan 1/12.

§4b. Segelflyg
Ägarbytet på TBB och TKM klart? Kolla i registret.
10 stycken medlemmar har begärt att få lämna Segelflyget till nästa år.
Rapport till Segelflyget innan 1/12.

§4c. Ultralätt-B
SE-VIN:
Vi har fått napp på ett elektriskt gyro rör 850 euro plus frakt. Säljaren föreslår Paypal.
Vi har redan fått ett sponsringsbidrag från Combitech i Arboga. Vi slår till nu!
Värmefläkten med nytt kylarpaket är monterat. Återstår att koppla in slangarna.
Stroblight borde monteras! Landningsstrålkastare också? Navljus också? Kollar utbudet. 
SE-YUH:
Gasreglaget ska finjusteras. Går för fort vid landningen, annars hyfsat bra.

§4d. Skolning
Vad gör vi nu, bästa möjliga fortsättning? Vi en pågående elev och två intressenter.
Kontaktas för diskussion om utbildning.
Åtgärder inför nästa utbildningssäsong? Repris på året men ännu mera! Besök på gymnasiet?
Information i närliggande kommuner?

§5a. Miljö
Kommunens miljöbesiktning genomförd den 31/10. Bengt och Yngve medverkade.
Vi har fått räkningen men inget protokoll ännu. Yngve sammanfattade fritt ur minnet.
Kurs i riskbedömning kommer och klubben ska genomföra en egen riskbedömning.
Antalet rörelser diskuterades. Vår miljöanmälan anger max 8000 rörelser per år.
Miljöhistoriken i arbetskopia tilldelades kommunen. Sänds in när den är helt klar.
Rundvandring i hangarerna visade på väldigt många kärl och behållare och en del skrot.
Motorolja ska stå invallat, även små behållare/flaskor. Bygglokalen ska städas!
Miljöhistoriken är remissad och godkändes av mötet. Publiceras på hemsidan och skickas in.

§5b. Säkerhet
Daglig tillsyn och checklista dras på kvartalsmötet i nästa vecka.



§6. Fält och anläggningar.
Dörrstolpen till östra hangaren fixas innan vintern. Brandservice har bytit ut en släckare.
Stora dieselvärmarens är vi lovade hjälp med. Hans lämnar in den för kontroll/reparation.

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Nytt skoltillstånd för UL har kommit hem.

§8. Förfrågningar till styrelsen.
Inget.

§9. Övrigt.
Kvartalsmötet på onsdag den 14/11. Utskickat vi via myweblog. 

Mellan örat och datorn

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