
Köpings Flygklubb 2011-10-12
Styrelsemöte
Närvarande: Rolf Hollsten, Mats Bergius, Tommy Erixon, Bengt Palmestål, Veli-Matti Sorvari, Hans 

Hedman, Yngve Andersson.

§1. Hans hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat. 
Mats läste föregående protokoll.

§2. Hemsidan.
Funkar bra. En till Webbkamera monterad.!!! Nätverkskabel till kamerorna måste fixas. 
Bestämdes. 

§3. Ekonomi.
Idag finns 242 376 kr likvida medel tillgängliga. 100LL cirka 51 702 kr, 2 977 L  91/96 UL 
cirka 439 kr 25 L . – medlemslån på 20 000:-,   -förskottsbetalningar på 95 590 kr. Bränsleskuld 
8 520  P-kort 4 600 kr,  3000 kr dep.avgift nycklar. Räkningar på cirka 23 000  kr. Likviditet 
idag + ~110 666 kr. Bränslelager 52 141 kr Preliminärt resultat: KFY -+ 36 634 kr(20 000 efter 
servicen)  UBL –5 448, YUH +11 625. TBB -3 891 kr  TKM -720 kr TAF -2010 kr. Summa 
+38 200(~22 000 efter servicen) :- Bilaga 1
Förbundsavgifterna. Vi måste skicka ut en förfrågan till medlemmarna angående 
förbundstillhörighet i månadsskiftet oktober-november.
Vi borde kolla upp alla våra försäkringar. Inventeras till nästa möte. En ny räkning skickas till 
Interhanofer angående våra utgifter vid det senaste UBL-haveriet.
Nu är det dax att beställa bränsle 91/96 UL. Mats och Tommy kollar.
Fortsatt köpstopp råder. Alla inköp skall vara förankrade på styrelsemötena.

§4a. Motorflyg
Radiosiffra är bytt. Low-voltagelampan fixad. 

§4b. Segelflyg.
UBL. 5 timmars är gjord. Kontrollstarter med UBL…Tommy går ut med det. Medlemsmöte 
angående segelflygets framtid i Köping???  

§4c UL-B.
Brickor till växellådan skall bytas vid nästa 100 timmars. Kompassen skall repareras. Frontruta 
skall bytas. Nipplar till insuget skall monteras för att kunna utföra förgasarjustering.  

§4d Bygget.
Står still. Förslag om att sälja den till bygg sugna medlemmar. 

§4e. Skolning. 
Vi har flera elever på kö. Teoridelen ihop med Västerås.

§5.a Miljö.
Miljöhistoriken skall Roffe fixa. Brandsläckarkoll senare. 

§5.b Säkerhet.
Säkerhetsgenomgång,  angående sidvindslandningar. Medlemsmöte!

§6. Fält och anläggningar.
Vindstruten kvar att fixa. Oljebyte traktor. Växellådan funkar dåligt. Högväxeln hoppar ur. 
Septitanken måste tömmas. Veli-Matti beställer.
Rolf är anmäld som fältansvarig hos transportstyrelsen. Inmontering av värmepump klar! Göran 
monterade och Tommy Öberg driftsatte för 1000:-kr tack för det!!. Dörrstoppar och lås kvar att 
montera på bygget. Egen bränsletank till bilbensin. Lars-Arne har en tank på 3 m3. Dörrstolpar 
till både cessnahangaren och första hangaren måste bytas ut till stålbalkar. Inflygningen bana 07 
måste röjas uppe på åsen. 
Städdag med medlems/kvartalsmöte. 22/10 09:00 – 

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
DinDel har backat och krediterat fakturan. Skönt för Hedman!!

§8. Förfrågningar till styrelsen.
§9. Övrigt.

Mellan örat och datorn.!!

………………………….. ……………………………
Veli-Matti Sorvari Hans Hedman
Sekreterare Ordförande för mötet.  
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