
Köpings Flygklubb

Styrelsemöte 2014-03-05

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

§1. Bengt hälsade den nya styrelsen välkommen, och förklarade mötet öppnat.
OK, läggs till handlingarna.

§2. Hemsidan och Bokningssystemet
Regler för flygning dupliceras till menyn flygplanen.
Utbildningsfliken uppdateras så att även normalklass finns med.

§3. Ekonomi
Den 28/2 hade vi 126.155 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 62.198 kr, 3.614 L, 91/96 UL 46.797 kr,
2.611 L, totalt bränslelager 113.731 kr (inkl oljelagret). Medlemslån på 218.459 kr. Förskottsbetalningar på 
65.440 kr, obetalda flygningar för 22.462 kr, tillsammans ett netto på 42.978 kr. P-kort 7.200 kr, 
Nyckeldeposition på 4.400 kr. Likviditet 28/2 -174.656 kr (exkl inventarier och bränslelager).
Preliminärt resultat flygplan: KFY 9 tim, -11.671 kr, YUH 15 tim, -311 kr, VIN 8 tim, -3.398 kr.
Summa flygplansresultat -15.380 kr (inklusive motor-avskrivningar och abonnemang).
Hittills i år har medlemmarna köpt abonnemang för 16.000 kr. Bilaga 1.
Resultat den 28/2 +36.019 kr (inklusive motoravskrivningar). Räkningar på G ca 4.883 kr.

Angående obetalda flygningar beslutas om rutin för information om klubbens regler vid flygning och 
inkrävande av skulder. Fyrastegsmodell med betalningsföreläggande via Kronofogden.

Samarbetsavtal om ”upplevelseflyg” diskuterades. Avtalsförslag finns som ser riktigt bra ut. Remissas 
inom styrelsen för beslut vid nästa styrelsemöte.

§4. Flygplanen

SE-KFY
DME-n ligger för reparation. När blir den klar? Prisförslag från Nordflyg? Beställa en begagnad?
Vinterkitet ska tas bort.

SE-VIN:
Alla slangar ska bytas till våren. Nya bromsskruvarna ska monteras. Fläktströmbrytaren ska märkas.
Besiktning den 26/3 i Köping då Thomas Backman besöker oss. Sidrodret ska justeras.

SE-YUH:
Ska också få nya slangar. Flygs i Hällefors just nu på skolning. Blir där ett tag till.
Besiktning den 26/3 i Köping då Thomas Backman besöker oss.

§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 examination den 15/3, inkl språkprov.

§6. Miljö
Har varit på kurs hos Kommunen angående förorenade områden.

§7. Säkerhet
Säkerhets- och vidare-utbildnings-seminarum kombinerat med städdag och checkflygningar hålls på lördag 
den 5/4 med start kl 9:30.

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



§9. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag.
Medlemsrapport ska kontrolleras och skickas till KSAK.

§10. Förfrågningar till styrelsen.
Starta ”riktiga” medlemsmöten? Ja, vi testar det under våren. Första måndagen i varje månad kl 18:30. 
Minst sekreteraren från ordinarie styrelsen kommer att medverka. Kallelse går ut via mejl.

Abonnerad flygkväll den 19/8 från kl 16:00. Allting bokas i webloggen. Ja, det är OK.

Arrangera Fly-In i Köping den 3/5. Ja, det är OK. Planera och informera noggrant.

§11. Övrigt.
Tre stycken Jubilarer som fyller 75 år, 14/3, 27/3 och 22/8. En som fyller 70 den 13/8. Uppmärksammas!

§12. Nästa möte: Onsdag 2/4 kl 18:30
Bokföringsmässigt avslutar vi perioden på söndag den 30/3.

Medlemsmöte på måndag den 7/4 kl 18:30.

Vid protokollet

………………………….. ……………………………
Mats Bergius Bengt Palmestål
Sekreterare Ordförande


