
Köpings Flygklubb

Styrelsemöte 2013-11-13

Närvarande: Tommy Erixon, Mats Bergius, Rolf Hollsten, Veli-Matti Sorvari, Göran Karlsson,
Gudrun Furubäck, Carl Jonsson, Yngve Andersson, Ola Lindblad, Henric Liljeströn,
Hans Hedman, Martin Hyensjö, Ingrid Hollsten, Stefan Gabrielsson, Bengt Palmestål.

Öppet styrelsemöte för samtliga medlemmar.

§1. Tommy hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Protokollet från medlemsmötet den 23/10 lades också till handlingarna.

§2. Hemsidan och Bokningssystemet
Ny Webmaster ska utses efter Niklas W. Förslag Erik N, tillfrågas.

§3. Ekonomi
Den 31/10 hade vi 279.017 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 71.440 kr, 4.151 L, 91/96 UL 11.459 kr,
581 L, totalt bränslelager 82.899 kr. (Dags att inventera bränslelgrat). Medlemslån på 110.000 kr, 
förskottsbetalningar på 66.629 kr. P-kort 7.200 kr, Nyckeldeposition på 4.500 kr.
Likviditet 31/10 91.170 kr (exkl inventarier och bränslelager).
Preliminärt resultat flygplan: KFY 84 tim, -9.975 kr, YUH 90 tim, -1.380 kr, VIN 143 tim, +1.718 kr.
TBB -420 kr, TKM -350 kr, TAF -200 kr. Intäkter av rabattsystemet att fördela på flygplanen är
66.000 kr. (Preliminär fördelning ej uppdaterad denna månad).
Summa flygplansresultat +55.392 kr (inklusive motoravskrivningar). Bilaga 1.
Resultat den 31/10 +50.994 kr (inklusive motoravskrivningar). Räkningar på G ca 7.000 kr.

Vi erbjuder fullvärdiga medlemmar som hyr hangarplats till eget flygplan på klubben att köpa bränsle till 
vårt självkostnadspris plus 6%. Med öresavrundning uppåt till närmast jämn krona.

§4. Flygplanen

SE-KFY
Motorn är framme i England och ska komma till fabriken imorgon sen tar renoveringen ungefär 3-4 veckor 
och frakten hem ungefär en vecka. Förhoppningsvis är den tillbaka i vecka 50.
DME’n återstår att reparera. Vi beställer nya däck också.

SE-VIN:
Service ska ske nu, max 10 tim kvar. Hjulkåporna görs klara men får vara av tills i vår.
Sned på sidrodret, går mer till höger sida än vänster? Undersöks. Nya bromsskruvarna ska monteras.
Mera friktion behövs i gasreglaget, ställs in. Fläktknappen ska märkas upp.
Metallskylt med registering ska monteras på I-brädan.

SE-YUH:
Service på gång snart, inom 25 tim. Bränsle- och vattenslangar ska bytas. Sätter in en termostat samtidigt. 
Förgasarna ska justeras in.

§5. Skolning
Utbildning pågår! Fyra elever under utbildning. En väntar på radiocertet men är annars nära EK-flygning.
Radiokursen fortsätter. Planerat in besök i Hässlö tornet torsdag nästa vecka.
En del nya förfrågningar finns, vi avvaktar med nästa teriokursstart.



§6. Miljö
Bullerklagomål har inkommit per telefon till klubbens kassör. Närboende störs, speciellt av ett rött 
flygplan. Förslag till ändrat trafik med två nya störningskänsliga områden finns. Uppdaterar den gamla 
kartan med två nya områden.
Städa i 1:a hangaren! Obligatorisk städdag planeras in till våren. Planera noga innan.
Kommunen har röjt sly och busk på åsen. Bra!
En kopia av tankbesiktningen ska sändas brandkåren och kommunen. Är besiktningsprotokollet rätt?
Besiktningsfirman kollar med Hjelmco om vad slags tank vi har. Vi kollar med brandkåren om de har vårt 
föregående protokoll.

§7. Säkerhet
Säkerhets- och vidare-utbildnings-seminarum borde ordnas. Ett kunde vara obligatoriskt.

§8. Fält och anläggningar.
Gamla K8-vagnen blir omhändertagen av en medlem. Kom ihåg ägarbyteshandlingarna.
Dieselvärmaren är reparerad och ska testköras. Är bra att ha på vintern.
Beställa 91/96UL nu, eller avvakta skattesänkningen på 0:75 kr/l vid årsskiftet. Avvaktar
Skylten är trasig igen…  Hängs upp provisoriskt till våren.

§9. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Köpings kabelteve gör underhåll 18-20/12 och stänger ned vår uppkoppling ett tag.

§10. Förfrågningar till styrelsen.
Inga frågor detta möte.

§11. Övrigt.
Revidera våra samarbetsavtal? Använder vi alla eller ska nåt avslutas?
Fråga mejlas ut till våra medlemmar om det. Starta nya avtal med andra klubbar?

§12. Nästa möte: Onsdag 11/12 kl 18:30

Vid protokollet

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


