
Köpings Flygklubb 2012-01-11
Styrelsemöte
Närvarande: Rolf Hollsten, Mats Bergius, Veli-Matti Sorvari, Hans Hedman, Yngve Andersson, Göran 

Karlsson, Gudrun Furubäck, Tommy Erixon, Bengt Palmestål, Svante Jansson.

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

§2. Hemsidan.
Stadgarna finns inlagda på hemsidan. 

§3. Ekonomi.
Idag finns 174 810 kr likvida medel tillgängliga. 100LL cirka 47 360 kr, 2 727 L  91/96 UL 
cirka 26 294 kr 1488 L . – medlemslån på 20 000:-,   -förskottsbetalningar på 101 631 kr. 
Bränsleskuld 8 520  P-kort 6 400 kr,  3300 kr dep.avgift nycklar. Räkningar på cirka 8000 kr. 
Likviditet idag + ~33 744 kr. Bränslelager 73 654 kr Preliminärt resultat: KFY -+ 22 066 kr 
UBL –8 299, YUH +3 796. TBB -893 kr  TKM -1270 kr TAF -2520 kr. Summa  +12 880.
Resultat: ~1000 kr. Bilaga 1.  Mats visade en flygtidsprognos. Och Gudrun har gjort en budget 
för 2012. 
Fortsatt köpstopp råder. Alla inköp skall vara förankrade på styrelsemötena.

§4a. Motorflyg
Lite servicebehov….tändstift, och cylindertempmätaren. Förbundsrapporter??

§4b. Segelflyg.
Sprickan i UBL´s spinner, är svetsad, tack Uffe!!
Ny certinnehavare: Adrian Henkel. Hur ska vi göra med segelflyget…. Konvertera till UL???

§4c UL-B.
Brickor till växellådan skall bytas vid nästa 100 timmars. Kompassen reparerad.  Frontruta skall 
bytas. Nipplar till insuget skall monteras för att kunna utföra förgasarjustering.  Nu kan vi byta 
ruta. Skoltillståndsavgifterna har ökat till 3000 kr.  

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

§4e. Skolning. 
Teoridelen ihop med Västerås. Vi måste jobba på att hålla egna kurser. Arbetsgrupp som jobbar 
på att planera skolning.??

§5.a Miljö.
Ingen besiktning 2011. 

§5.b Säkerhet.
Brandsläckarna är besiktade.  Vi ska köra en PC med  alla på UBL och YUH till våren. 

§6. Fält och anläggningar.
Kommunen kommer och klipper rent på åsen. Vindstruten kvar att fixa. Fixa en postlåda i 
brandsläckarskåpet. Egen bränsletank till bilbensin. Lars-Arne har en tank på 3 m3. Vi avvaktar 
om pumparna fungerar för bilbensin. Dörrstolpar till både cessna hangaren och första hangaren 
måste bytas ut till stålbalkar. Skylt till mittenhangaren måste ordnas. Mats har köpt en 
provsladdlampa till banbelysningen.  Värmeutredning har Yngve gjort. Enligt vattenfall har vi 
redan en låg förbrukning. Vi måste säkra om elen i huset. Fältcyklar??? För utlåning.

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
22/2 18:00 möte vid kommunen angående föreningsbidrag. Bengt och Yngve kanske går…

§8. Förfrågningar till styrelsen.

§9. Övrigt.
Inför årsmötet. Valberedningens förslag diskuterades. 

Mellan örat och datorn.!!

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