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Styrelsemöte

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

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

§2. Hemsidan.
En del uppdateringar. Fortsätt hålla den i bra skick.

§3. Ekonomi.
Den 31/12 hade vi 163.157 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 69.880 kr, 3.701 L, 91/96 UL 
23.448 kr, 1.201 L, bilbensin 1.066 kr, 70 L totalt bränslelager 94.393 kr. Bränsleskuld 7.206 kr, 
medlemslån på 115.000 kr, förskottsbetalningar på 57.912 kr. P-kort 10.300 kr,  Nyckeldeposition 
på 3.750 kr, Likviditet 31/12 -32.966 kr (exkl inventarier och bränslelager).
Preliminärt resultat flygplan: KFY 86 tim, +19.588 kr, UBL 12 tim, –3.035 kr, YUH 50 tim, 
-12.952 kr, VIN 131 tim, +13.066 kr, TBB -695 kr, TKM -450 kr TAF -200 kr.
Summa flygplansresultat +15.322 kr exklusive motoravskrivningar (pga årsslut). Bilaga 1.
Resultat den 31/12 +11.433 kr inklusive avskrivningar på motorerna. Räkningar på G ca 3000 kr.
Fortsatt köpstopp råder, alla inköpsbeslut tas av styrelsen. Bristfällig respekt för köpstoppet?
(TBB, TKM och TAF är fortfarande skrivna på Köpings fk vid årsskiftet).
Beslutades om extra nedskrivning på KFY med 15.000 kr och en avskrivning på gräsklipparen med 
5.000 kronor.
Beslutades om flygprisrabatter med två olika avgifter för 2013. Skickas ut ihop med 
medlemsavgifterna.
Styrelsen kollar med långivarna till SE-VIN om det är OK att efterskänka årets återbäring till 
klubben. Som ett sätt att förbättra årets resultat. Mejlas ut snarast.
Olja till flygplanen beställs.

SE-UBL kan tas bort ur myweblog, påverkar inte bokföringen för 2012.

§4a. Motorflyg
Dåliga bromsar, saknas det bromsvätska? Åtgärdas vid magnetbytet.
Transpondern på driv? Sände 700 fot mer än verklig höjd. Kollas.
Glapp i nedre Com-radion? Drar åt skruven för fastsättningen.

§4b. Ultralätt-B
Ett krav på utrustning vid flygning efter/innan solens nedgång, dvs i skymning och gryning, är 
navigationsljus. Det har vi inte på någon av våra maskiner. Beställs till VIN och YUH.

SE-VIN:
Nya horisontgyrot är hemma och monterat i panelen. Värmepaket och fläkten med nytt kylarpaket 
är monterat dock hamnade returslangen lite tveksamt, kan uppstå en luftficka. Ågärdas. Komplettera 
med en termostat för bästa funktion också? GPS-ens antennkabel dras om för bättre sattelitkontakt.
Termostat är beställd.

SE-YUH:
Gasreglaget ska finjusteras. Går för fort vid landningen, annars hyfsat bra.
Solskydd vore bra nu när solen står lågt. Rullar fortfarande lite till vänster, skruvar lite till.
Parkera om flygplanen så Ransen hamnar ytterst? Risk att vingarna krockar annars.

§4c. Skolning
Vi har två pågående elev och en intressent. Kontaktas för diskussion om utbildning.

§5a. Miljö
Invallningen av oljeflaskor och andra flaskor göras klar. Bygga uppsamlingsbaljor till våra skåp?
Vi har totalt fyra skåp som behöver åtgärds.
Miljöbesiktning på våren vore optimalt, har diskuterats med kommunen.



§5b. Säkerhet
Dags att planera in nytt kvartalsmöte med säkerhetstema. Driftfärdplan kan vara en sak att ta upp.
PPR på Hässlö gäller men det är tillåtet att landa när tornet är stäng. Ring eller ropa på radion först!

§6. Fält och anläggningar.
Stora dieselvärmaren är kontrollerad. Ett relä borde bytas, finns kanske i Arboga. Annars får vi 
bygga nytt. En fördel är att ha diesel i tanken också.
Mogas-tank till fältet är på gång men hur ligger vi till nu?

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
M-KSAK-årsrapport inlämnad idag, skickas med post också.
Nya försäkringsbrev har kommit. Lite högre månadsbelopp men inte så farligt.

§8. Förfrågningar till styrelsen.
Inget.

§9. Övrigt.
Justera tillbaka priset på provlektioner till 900 kr igen? Beslutet var nog inte helt förankrat. 
Styrelsen beslutade om en återgång till 900 kronor.
Arbete med att ta fram förslag till säsongens klubbresor startas och anslås på hemsidan.
2012 års julblomma, nr 2 i ordningen, gick till kommunens Pernilla Einan som arbetar med 
föreningsverksamhet.
Årsmötet torsdag den 21/2 kl 19:00? Förankras med revisorerna och informeras ut snarast.
Valberedningen aktiveras om dom inte redan är igång.
Bussresa till Fredrichshafen? Kolla med Lars-A?

Mellan örat och datorn

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


