
Köpings Flygklubb

Styrelsemöte 2013-07-10

Närvarande: Rolf Hollsten, Mats Bergius, Tommy Erixon, Göran Karlsson, Gudrun Furubäck,
Bengt Palmestål, Veli-Matti Sorvari, Svante Jansson, Ingrid Hollsten, .

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

§2. Hemsidan och Bokningssystemet
Mobilversion på hemsidan. Niklas kollar. Varmt modem och hackande Internet. Kollas.

§3. Ekonomi
Den 30/6 hade vi 246.855 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 41.849 kr, 2.217 L, 91/96 UL 43.345 kr,
totalt bränslelager 85.193 kr. Bränsleskuld 1.698 kr, medlemslån på 115.000 kr, förskottsbetalningar på 
63.562 kr. P-kort 8.100 kr,  Nyckeldeposition på 4.050 kr. Leverantörsskuld bränsle 43.384 kr.
Likviditet 30/6 12.046 kr (exkl inventarier och bränslelager).
Preliminärt resultat flygplan: KFY 33 tim, -23.393 kr, YUH 47 tim, -5.523 kr, VIN 63 tim, -9.166 kr.
TBB -420 kr, TKM -330 kr, TAF -200 kr. Intäkter av rabattsystemet att fördela på flygplanen är
33.000 kr. Summa flygplansresultat -6.033 kr (inklusive motoravskrivningar). Bilaga 1.
Resultat den 30/6 +20.882 kr (inklusive motoravskrivningar). Räkningar på G ca 9.183 kr.
Resterande 33.000 kronorna på flygplansabonnemangen debiteras sista juli för betalning i augusti.

§4a. Motorflyg normalklass
Luftvärdigheten är förnyad till 30/6 2014. Några anmärkningar vid besiktningen, inget akut utan åtgärdas 
vid nästa 100-timmars service. 50-service är på gång nu. DME-n har lagt av, trasig säkring?

§4b. Motorflyg Ultralätt-B

SE-VIN:
Nya däck finns hemma för montage (huvudstället) hjulkåporna ska repareras. Slitagehål ska sättas igen och 
nya skruvhål ska göras i ordning så att det inte nöter hål igen. Nya bromsbackar på vänster hjul.

SE-YUH:
Bränslepumpen ska bytas enligt TMO-U. Bränsleslangarna ska bytas. Åtgärdas vid kommande service.
Noshjul och sidroder pekar olika, ska justeras. Tomgångsvarvtalet ska finjusteras, går lite för hårt nu.

§4c. Skolning
Utbildning pågår! Två elever kör för fullt, en nästan klar och en nära EK-flyg. Övriga tre är igång eller på 
gång att starta. Bra! Radiokursen är startad! Tre certifikat examinerades vid flyglägret i Siljansnäs.
Nytt Skoltillstånd från förbundet.

§5a. Miljö
En kopia av tankbesiktningen ska sändas brandkåren och kommunen. Är besiktningsprotokollet rätt?

§5b. Säkerhet
Vi bör anordna ett medlemsmöte med säkerhetsinriktning. T ex radioprat vid hemmafältet, motorstörning i 
starten, sidvindslandningar och färdplanering.

§6. Fält och anläggningar.
Det är väldigt stökigt på många ställen, städa! Arbetsdag? Tankmätaren i traktorn borde kollas, visar fullt 
hela tiden. Nära totalstopp under klippning. Frivillig landningsavgift ses över.

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Beslut från Skattemyndigheten om ändring avseende fastighetens skattefrihet. Ändrat från specialenhet- 
kulturenhet till skatte- och avgiftsfri hyreshusenhet. Att nyttjas i ägarens ideella verksamhet, ungefär.



§8. Förfrågningar till styrelsen.
Familjeaktivitet tisdag den 13/8. Allting bokat klockan 16-21. Styrelsemötet måste flyttas.
Nytt datum för styrelsemötet blir tisdag den 6/8 kl 18:30.

§9. Övrigt.
SE-VIN har varit på flygläger i Siljansnäs. Några utomstående flygare fanns på plats och ville ha hjälp med 
flygutbildning. Alla flygningar debiterades via flyglärarens konto i webloggen till A-rabatten. Rättas till 
genom att felaktiga inmatningar och matas in på nytt som skolflygningar där så skulle vara.
Vi ser även över klubbens regler så det blir enklare att hantera inflygningar, provflygningar och PC-
flygningar. Det ska gå att sälja enstaka sådana flygningar till utomstående om de registreras som DK- eller 
EK-skolning samt registreras i webbloggen till fullt flygpris på lärarens konto.

Vid protokollet

………………………….. ……………………………
Mats Bergius Tommy Erixon
Sekreterare Ordförande


