
Köpings Flygklubb

Styrelsemöte 2014-02-12

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

§1. Tommy hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.
OK, läggs till handlingarna.

§2. Hemsidan och Bokningssystemet
Utökat myweblog till hela 200 medlemmar som kan boka flygplan.

§3. Ekonomi
Den 31/1 hade vi 182.716 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 62.198 kr, 3.614 L, 91/96 UL 46.962 kr,
2.621 L, totalt bränslelager 115.267 kr (inkl oljelagret). Medlemslån på 218.459 kr, förskottsbetalningar på 
56.856 kr. P-kort 7.200 kr, Nyckeldeposition på 4.400 kr. Likviditet 31/1 -197.561 kr (exkl inventarier och 
bränslelager).
Preliminärt resultat flygplan: KFY 9 tim, -10.874 kr, YUH 7 tim, 985 kr, VIN 4 tim, -1.536 kr.
Abonnemangspengar att fördela på flygplanen under januari till februari är 11.000 kr dessutom har det 
kommit in ytterligare 8.000 kr. Summa flygplansresultat +7.575 kr (inklusive motor-avskrivningar och 
abonnemang). Bilaga 1.
Resultat den 31/1 +24.711 kr (inklusive motoravskrivningar). Räkningar på G ca 12.500 kr.

Återbetalning av medlemslånen var planerade att utföras månadsvis. Detta ändras till kvartalsvis pga stor 
mängd administrativt arbete. Dvs nästa utbetalning kommer i slutet av mars och omfattar februari och 
mars. Sen följer det kalenderkvartal.
Budget och flygpriser 2014 diskuterades, får beslutas på årsmötet.

§4. Flygplanen

SE-KFY
Den renoverade motorn är installerad och har gått 9 timmar. De första 12,5 till max 15 timmar flygs den i 
”serviceflyg” som klubben betalar för. Därefter ger vi extra rabatt på timpriset för att påskynda inkörnings-
processen. De medlemmar som löst abonnemang får dubbel rabatt på timpriset, övriga får 150 kr/tim i 
rabatt. Så kör vi till dess att motorn kan betraktas som inkörd, nånstans vid 30-50 timmar.

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! 14 elever under utbildning, inklusive Hällefors. En väntar på radiocertet men är annars 
nära EK-flygning. Radiokursen är klar nu ska vi repetera lite och sen examinera. Preliminärt vecka 10 eller 
12? Skolprov innan? Upplägget kollas.

§6. Miljö
Inget denna gång.

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

§8. Fält och anläggningar.
NOTAM på banbelysningen. Norra sidan går en säkring sönder på.



§9. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Flytidsstatistik ska skickas in till Transportstyrelsen.

§10. Förfrågningar till styrelsen.

§11. Övrigt.
Motioner har inkommit till årsmötet.

1. Förslag på klubbflygningar.
    

Idén har redan testats under 2013 utan framgång men styrelsen yrkar bifall under förutsättning att minst två 
medlemmar vid sidan av styrelsen tar ansvar för och driver aktiviteten (material finns redan på hemsidan).

2. Flygdag för handikappade ungdomar, PR-flygning som reklam för klubben.

Styrelsen yrkar avslag på motionen. I första hand bör vi koncentrera oss på Föreningsdagen/gatan i stan 
och Motorflygets dag. Dessa är givetvis alla välkomna till! Efter dessa kan det vara kul med ett flyin om 
energin räcker till.

Pga det ansträngda ekonomiska läget får vi se till att verkligen respektera köpstoppet ett tag. Samtliga 
inköp ska vara godkända av styrelsen innan beställning. Helst ska alla inköp göras av vår kassör. Ersättning 
för kostnadsutlägg ska attesteras av minst en annan styrelsemedlem.

Noterat att Köpings Golfklubb får ett borgenslån trots att det att det inte stämmer överens med kommunens 
policy på området. Kan vara värt att minnas den dag Köpings flygklubb eventuellt behöver ett lån.

§12. Nästa möte: Onsdag 5/3 kl 18:30

Kommunbesök från Kultur&Fritid: Onsdag 5/3 kl 17:30

Vid protokollet

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


