
Köpings Flygklubb 2011-11-09
Styrelsemöte
Närvarande: Rolf Hollsten, Mats Bergius, Tommy Erixon, Hans Hedman,. Göran Karlsson, Gudrun

Bengt Palmestål, Svante Jansson
§1. Hans hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat. 

Mats läste föregående protokoll.
§2. Hemsidan.

Funkar bra. 
§3. Ekonomi.

Idag finns 242 572 kr likvida medel tillgängliga. 100LL cirka 51 702 kr, 2 977 L 91/96 UL
3 287 kr 186 L . – medlemslån på 20 000:-, -förskottsbetalningar på 100 212 kr. Bränsleskuld
8 520 P-kort 4 600 kr, 3000 kr dep.avgift nycklar. Räkningar på cirka 28 000 kr. Likviditet
idag + ~105 25 kr. Bränslelager 54 989 kr Preliminärt resultat: KFY -+ 37 034 kr(20 000 efter
servicen) UBL –7 082, YUH +6 205. TBB -4 268 kr TKM -740 kr TAF -2010 kr. Summa
+29 138(~15 000 efter servicen) :- Bilaga 1
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.
Förbundsavgifterna. Vi måste skicka ut en förfrågan till medlemmarna angående
förbundstillhörighet omgående.
Fortsatt köpstopp råder. Alla inköp skall vara förankrade på styrelsemötena.

§4a. Motorflyg
Snart dags för vinterkit. 

§4b. Segelflyg.
Ok. Vad ska vi göra med TBB & TKM?

§4c UL-B.
Kompassen ska repareras. Nya rutan ska monteras men brickor saknas. Brickor ska bytas i 
växellådan vid nästa 100-tim. Oljeluckan ska monteras. Veli, Svante, Göran & Bengt 
sammankallar till arbetsdag snarast.

§4d Bygget.
Bör säljas till byggsugna medlemmar. 

§4e. Skolning.
Vi behöver flera flyglärare och teorilärare för att orka dra runt en kurs. Vi har haft 
verksamhetsrevision som gick bra. 

§5.a Miljö.
Miljöhistoriken? Brandsläckare ska kollas, Bengt fixar. 

§5.b Säkerhet.
 Medlemsmötet den 26/10 pratade vi om sidvind.  

§6. Fält och anläggningar.
Ny vindstrut monterad, Tanktömning innan vintern (Veli kollar). Värmepump installerad. 
Traktorn är delad och det är en gaffel som är trasig. Reservdel 7000kr? Skärmtak över dörren till 
bygglokalen borde monteras. Förslag på att sätta VP-plåt runt hela hangarerna. 
Vi har en ny tank på gång som ska ersätta Hjelmcos 91/96 tank. Besiktning behövs och en 
service av pumpen, Göran kollar. Tätningslister runt fönster måste ses över innan vintern.  

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Billingehus har ordförandemöte. Planskiss ang vindkraft från kommun. 

§8. Förfrågningar till styrelsen.

§9. Övrigt.
Dags att dra igång valberedningen. (Stefan, Joakim, Lars-Arne)
Årsmöte blir den 2/2 2012 19:00

Mellan örat och datorn.!!

………………………….. ……………………………
Tommy Erixon Hans Hedman
Sekreterare Ordförande för mötet.  
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