
Köpings Flygklubb

Styrelsemöte 2013-12-11

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

Öppet styrelsemöte för samtliga medlemmar.

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

§2. Hemsidan och Bokningssystemet
Uppdatera myweblog? Ja, om det inte går att få plats med 100 aktiva medlemmar i nuvarande.
Stödmedlem måste inte kunna boka flygplan.

§3. Ekonomi
Den 30/11 hade vi 330.095 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 67.895 kr, 3.945 L, 91/96 UL 0 kr,
0 L, totalt bränslelager 67.895 kr. Medlemslån på 110.000 kr, förskottsbetalningar på 125.386 kr.
P-kort 7.200 kr, Nyckeldeposition på 4.350 kr.
Likviditet 30/11 74.494 kr (exkl inventarier och bränslelager).
Preliminärt resultat flygplan: KFY 92 tim, -26.815 kr, YUH 99 tim, -2.398 kr, VIN 176 tim, +5.308 kr.
TBB -420 kr, TKM -350 kr, TAF -200 kr. Intäkter av rabattsystemet att fördela på flygplanen är
55.000 kr. 11.000 kr avsätts till jan och feb 2014 då abonnemangen gäller till sista februari. (Fördelning av 
de 55.000 kronorna per flygplan under 2013 blir: KFY 23.866 kr, VIN 19.993 kr och YUH 11.140 kr.
Summa flygplansresultat +30.124 kr (inklusive motoravskrivningar). Bilaga 1.
Resultat den 30/11 +32.674 kr (inklusive motoravskrivningar). Räkningar på G ca 7.000 kr.

Beslutades att klubben börjar amortera av lånen på VIN och KFY i januari 2014. Betalningstiden sätt till 
12 år eller 144 månader. Utbetalning sker till respektive flygkonto med återbäring 1 gång per år.

Beslutades att återbäring på lånen till VIN betalas ut till respektive flygkonto under december.

Medlemmar som lämnar klubben utan att meddela sig till styrelsen dokumenteras på särskilt konto i 
bokföringen tills vidare.

Utlandsbetalning via Internetbanken i samband med betalningen går att göra. Dock påpekar man från 
banken att vi årsvis ska lämna in vidimerade kopior från årsmötet på beslutade firmatecknare.

§4. Flygplanen

SE-KFY
Ny information om motorn är den förhoppningsvis är den tillbaka i vecka 3. Installation i KFY planeras till 
vecka 4. Både firman i England och verkstaden i Västerås håller stängt över helgerna.

SE-VIN:
100-timmars service är utförd. Alla slangar ska bytas till våren. Nya bromsskruvarna ska monteras.
Friktion inställd i gasreglaget. Reg.nr. till vingen införskaffas.

SE-YUH:
Service är utförd, ska också få nya slangar. Flygs till Hällefors för skolning i helgen. Blir där i några 
veckor. Kan komma att bli utlokaliserad vid senare tillfällen också.

§5. Skolning
Utbildning pågår! Fyra elever under utbildning. En väntar på radiocertet men är annars nära EK-flygning.
Radiokursen fortsätter. Ingen mer lektion i år men ett eller två pass till efter årsskiftet sen examination.
9 elever finns i Hällefors, de flyger med YUH inledningsvis.
Verksamhetskontroll från KSAK är utförd. Några mindre anmärkningar annars bra betyg.
Kommunen vill ha in redovisning av kostnader för lärarmaterialet i samband med bidragsansökan.



§6. Miljö
Inbjudan till dialog om miljön från kommunen. Vi sänder en representant.
Besiktning av bränsletankar av brandkåren utförd idag. Har lämnat kopior av besiktningsprotokoll.
Reglerna ändrade så att ingen kopia måste lämnas till kommunen längre.
Brandkåren har lovat kolla upp vilka besiktningsintervall som gäller för våra tankar.

§7. Säkerhet
Säkerhets- och vidare-utbildnings-seminarum borde ordnas innan säsongsstart.

§8. Fält och anläggningar.
Bränsleanläggningar, se ovan. Struten bör bytas snart. Beställer 2 kbm 91/96UL för leverans efter 
årsskiftet. Ägarbyte på gamla vagnen ska göras.

§9. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Köpings kabelteve gör underhåll 18-20/12 och stänger ned vår uppkoppling ett tag.
Offerter från Interhannover på nästa års flygplansförsäkringar. Ser bra ut.
FSF/RF vill ha uppdatering av medlemsuppgifter innan årsskiftet. Gäller KSAK-M också.

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

§11. Övrigt.
En julstjärna delas ut till förtjänt kontaktperson på kommunen.

§12. Nästa möte: Måndag 6/1 kl 16:00

Vid protokollet

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


