
Köpings Flygklubb 2013-02-07
Styrelsemöte

Närvarande: Tommy Erixon, Rolf Hollsten, Mats Bergius, Yngve Andersson, Bengt Palmestål,
Gudrun Furubäck, Göran Karlsson.

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

§2. Hemsidan & MyWeblog.
Fortfarande en del att städa. Weblogregistret rensat från gamla medlemmar. Nu har vi plats för 
några nya medlemmar upp till gränsen 100 stycken (innan det börjar kostar mer).

§3. Ekonomi.
Den 31/1 hade vi 219.622 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 66.350 kr, 3.514 L, 91/96 UL 21.203 
kr, 1.086 L, bilbensin 1.066 kr, 70 L totalt bränslelager 88.618 kr. Bränsleskuld 7.206 kr, 
medlemslån på 115.000 kr, förskottsbetalningar på 62.099 kr. P-kort 11.200 kr,  Nyckeldeposition 
på 3.750 kr, Likviditet 31/1 9.292 kr (exkl inventarier och bränslelager).
Preliminärt resultat flygplan: KFY 4 tim, -1.138 kr, YUH 7 tim, +444 kr, VIN 0 tim, -3.913 kr,
TKM -30 kr.Summa flygplansresultat -4.637 kr inklusive motoravskrivningar. Bilaga 1.
Resultat den 31/1 +31.787 kr inklusive avskrivningar på motorerna. Räkningar på G ca 30.000 kr.
2012 års motoravskrivningar på 32.000 flyttas över från vårt bankkonto till motorfondskontot.
Samtliga långivare till SE-VIN har efterskänkt årets återbäring till klubben. Tack för det!

§4a. Motorflyg
Bromsarna är luftade men det verkar vara för lite bromsvätska då pedalerna sjunker djupt.
Transpondern på driv? Sände 700 fot mer än verklig höjd. Kollas. Ena hjulkåpan ska lagas.

§4b. Ultralätt-B

SE-VIN:
Nu är alla jobben klara och det ser riktigt bra ut. Stort beröm till alla mekarna! Dock ännu ej 
provfluget. Testas så snart banan och vädret tillåter.

SE-YUH:
Går det att bygga om stolsinställningen så att även korta piloter når pedalerna? Kollas.

§4c. Skolning
Vi har tre pågående elever. Utbildning pågår!

§5a. Miljö
Ännu inget protokoll från miljöbesiktningen som var i november. Annars OK.

§5b. Säkerhet
Beslut om att vårt rekommenderade trafikvarv uppdateras och informeras ut till medlemmar.
Anslås på hemsidan för besökare också. Informeras på kommande säkerhetsseminarie.
Dags att beställa nya batterier till ELT-erna. Uppgifterna ska uppdateras också!

§6. Fält och anläggningar.
Dags att snöröja igen. Så fort det blir fint väder rycker snösvängen ut.
Kontraktet på bränslecisternen är funnet. Inte helt fördelaktigt för vår del tycks det.
Inverkan på våra planer om att sätta upp en egen Mogas-cistern diskuterades.
Det är dags att besiktiga 91/96-tanken i vår.

§7. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Kallelse från kommunen till möte om nya bidragsformulär den 18/2 kl 18:00. Anmälan 12/2.
Yngve och Bengt anmäler sig.
Inbjudan från Segelflyget till segelflygteknikerseminarie i Eskilstuna den 9/3.
Information från Segelflyget om försöksverksamhet kring utbildning av lärare inom klubbarna.

§8. Förfrågningar till styrelsen.



Inget.

§9. Övrigt.
Årsmötet, hur ligger vi till med förberedelserna? Ganska bra ser det ut just nu ;-)
Hoppas medlemmarna ställer upp mangrant och kommer till mötet. Påminnelse skickas ut via 
myWeblog och anslås på hemsidan igen.

Mellan örat och datorn

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