
Köpings Flygklubb

Styrelsemöte 2014-01-06

Närvarande: Tommy Erixon, Mats Bergius, Rolf Hollsten, Göran Karlsson, Gudrun Furubäck.

§1. Tommy hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.
Föregående protokoll justerades beträffande:
Konto för medlemmar som slutar utan att lämna besked. Inget särskilt behövs då myWeblog utökas till 
max 200 medlemmar.
Förtydligande angående medlemslån. Återbetalning sker månadsvis och återbäring en gång per år.
För övrigt OK, läggs till handlingarna.

§2. Hemsidan och Bokningssystemet
Uppgraderar myweblog till 200 medlemmar så alla medlemmar ryms i samma register.

§3. Ekonomi
Den 31/12 hade vi 358.204 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 67.895 kr, 3.945 L, 91/96 UL 9.840 kr,
480 L, totalt bränslelager 77.735 kr. Medlemslån på 220.000 kr, förskottsbetalningar på 68.509 kr.
P-kort 7.200 kr, Nyckeldeposition på 4.500 kr. Interimsskuld flygplansabonnemang jan-feb. 11.000 kr.
Likviditet 31/12 47.979 kr (exkl inventarier och bränslelager).
Preliminärt resultat flygplan: KFY 92 tim, -5.392 kr, YUH 102 tim, 7.877 kr, VIN 182 tim, +19.772 kr.
TBB -420 kr, TKM -350 kr, TAF -200 kr. Summa flygplansresultat +21.286 kr (inklusive motor-
avskrivningar). Bilaga 1.
Resultat den 31/12 -425 kr (inklusive motoravskrivningar) men då saknas en elräkning till våra grannar 
modellflygare som blir på mer än 425 kr. Räkningar på G ca 205.100 kr. (Där motorreparationen är med).
Dags att skicka ut medlemsavgifter för 2014. Alla avgifter är oförändrade utom till Segelflyget som höjer 
sin avgift med 100 kr. Mejlas ut denna vecka.

§4. Flygplanen

SE-KFY
Motorn är betald och kommer förhoppningsvis tillbaka hem i vecka 3. Installation i KFY planeras till 
vecka 4. Verkstaden i Västerås är underrättad och beredda. Skolförberedelser? Kollas!
Inkörning av motorn under 30-50 timmar ska ske innan ”normalflygning”. Reducerat timpris för att 
påskynda processen?

SE-VIN:
Alla slangar ska bytas till våren. Nya bromsskruvarna ska monteras. Fläktströmbrytaren ska märkas.

SE-YUH:
Ska också få nya slangar. Flygs i Hällefors just nu på skolning. Blir där i några veckor. Kan komma att bli 
utlokaliserad vid senare tillfällen också. Förfrågning om vi vill sälja den finns. Om det blir aktuellt får det 
beslutas vid årsmötet eller åtminstone vid ett medlemsmöte.

§5. Skolning
Utbildning pågår! Fyra elever under utbildning. En väntar på radiocertet men är annars nära EK-flygning.
Radiokursen fortsätter i vecka 3. 9 elever finns i Hällefors, de flyger med YUH inledningsvis.

§6. Miljö
Inget denna gång.

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

§8. Fält och anläggningar.
Nytt bränsle ännu ej beställt. Beställer 2 kbm denna vecka. Ägarbyte på gamla vagnen ska göras.
Sätta upp egen bränsletank till sommaren?



§9. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Inget att rapportera.

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

§11. Övrigt.
Valberedningen är igång, ska ha möte på torsdag. Veli-Matti Sorvari och Bengt Palmestål kvarstår ett år 
som ledamöter. Övriga poster ska väljas vid årsmötet.

§12. Nästa möte: Onsdag 12/2 kl 18:30

Årsmöte: Onsdag 19/2 kl 19:00

Vid protokollet

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


