
Köpings Flygklubb 2013-03-13
Styrelsemöte

Närvarande: Rolf Hollsten, Veli-Matti Sorvari, Mats Bergius, Tommy Erixon, Niklas Wiklander,
Göran Karlsson, Gudrun Furubäck, Carl Jonsson, Hans Hedman.

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

§2. Hemsidan & MyWeblog.
Hemsidan har städats en del. Kolla att alla länkar är uppdaterade.

§3. Ekonomi.
Den 28/2 hade vi 191.957 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 66.350 kr, 3.514 L, 91/96 UL 18.392 
kr, 942 L, bilbensin 1.066 kr, 70 L totalt bränslelager 85.807 kr. Bränsleskuld 7.206 kr, medlemslån 
på 115.000 kr, förskottsbetalningar på 50.513 kr. P-kort 11.200 kr,  Nyckeldeposition på 3.750 kr, 
Likviditet 28/2 -11.857 kr (exkl inventarier och bränslelager).
Preliminärt resultat flygplan: KFY 5 tim, -29.916 kr, YUH 17 tim, +1.168 kr, VIN 4 tim, -5.750 kr,
TKM -50 kr.Summa flygplansresultat -34.549 kr (inklusive motoravskrivningar). Bilaga 1.
Resultat den 28/2 +12.574 kr (inklusive motoravskrivningar). Räkningar på G ca 1.500 kr.
Flygpriskalkylerna för 2013 analyserades ihop med rabatt-tecknandet för året. 13 personer har köpt 
A-rabatt och 3 har köpt B-rabatt. Kalkylen ser hyfsat OK ut men följs noga under året.
Bidragsansökan till kommunen ska lämnas in senast den 31/3.

§4a. Motorflyg normalklass
Inget denna gång.

§4b. Ultralätt-B

SE-VIN:
Flyger för fullt. Horisonten ska kopplas in och givare till EGT är beställd.
Checklistan är under ombearbetning, snart klart. Besiktning den 6/4 i Köping.

SE-YUH:
Idé för större ställmån på stolen finns. Byggs om vid tillfälle. Taket löst ovanför vänstersitsen, 
utanför nitraden rör sig plasten. Limmas eller tejpas. Termostat sätter vi in till hösten.
Checklistan är under ombearbetning, snart klart. Besiktning den 6/4 i Köping.

§4c. Skolning
Utbildning pågår! Tre elever kör för fullt och minst två typinflygningar är på gång.
Teorikursen rullar på bra. Radiokursen återstår att besluta om.

§5a. Miljö
Vi har fått protokoll från miljöbesiktningen. Dags att börja jobba med anmärkningarna.

§5b. Säkerhet
Batterier till PLB-erna är beställda. Uppgifterna ska uppdateras också.
Dags för nytt kvartalsmöte med säkerhetsseminarium. Daglig tillsyn denna gång?
Påminnelse om våra lokala klubbregler med krav på flygning senaste 6 månaderna.
Flygplansdiskussion, har vi rätt flygplanspark?

§6. Fält och anläggningar.
Det är dags att besiktiga 91/96-tanken i vår. Whiteboardtavla med att-göra-saker sätts upp.

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Östra regionen har möte i Norrtälje den 20/4. Någon från klubben borde kunna åka.

§8. Förfrågningar till styrelsen.
Finns det möjlighet att förvara egen 100LL i klubbens cistern? Nej, vi säljer med skatter.



§9. Övrigt.
Vad behöver SVS för hjälp från oss för att kunna genomföra ägarbytena på TBB och TKM?
Mats kollar med SVS och Transportstyrelsen.

Mellan örat och datorn

………………………….. ……………………………
Mats Bergius Tommya Erixon
Sekreterare Ordförande
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