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 §1. Bengt hälsade alla välkommna, och förklarade mötet öppnat. 
  Föregående protokoll. OK, läggs till handlingarna. 
   
 §2. Hemsidan och Bokningssystemet 

Inget. 
 

 §3. Ekonomi 
 Den 31/3 hade vi 160.616 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 52.130 kr, 3.029 L, 91/96 UL 41.671 kr, 

2.325 L, totalt bränslelager 98.537 kr (inkl oljelagret). Medlemslån på 215.377 kr. Förskottsbetalningar på 
72.190 kr, obetalda flygningar för 14.393 kr, netto 57.797 kr. P-kort 7.200 kr, Nyckeldeposition på 4.550 
kr. Likviditet 31/3 -152.533 kr (exkl inventarier och bränslelager). 
Preliminärt resultat flygplan: KFY 24 tim, -16.429 kr, YUH 23 tim, - 1.376 kr, VIN 27 tim, -3.327 kr., 
TAF -240 kr. Hittills i år har medlemmarna köpt abonnemang för 29.000 kr. Summa flygplansresultat 
7.629 kr (inklusive motoravskrivningar). Bilaga 1. 
Resultat den 31/3 +37.758 kr (inkl motoravskrivningar). Räkningar på G ca 27.405 kr. 
Dyra försäkringar på traktor och snöslunga sägs upp. Sägs upp! Letar efter nåt billigare bolag. 
 

 §4. Flygplanen 
 
SE-KFY 
26 timmar har den nya motorn gått nu. Idag gjordes ett extra olje- och filterbyte. Nu är det tillåtet att 
magra. Effektuttaget upp till 50 timmars inkörning ska varieras mellan 65-75%. En-timmas-gränsen med 
max en landning håller vi fast vid tills vidare. Hjulkåporna kan monteras (på lördag?). Vaxning i vår pss 
som förra året? Skaffa sponsorer! Service inför ev skolning är på gång. 
 
SE-VIN: 
Besiktning är utförd. Rostfria skylten saknas. Slangbyten är på gång. Hjulkåpor ska justeras och monteras. 
 
SE-YUH: 
Besiktning är utförd. Slangbyten pågår. Fortsatt intresse av köp finns. Vi har ett fast minpris i så fall. 
 

 §5. Skolning 
Radioexamineringen är genomförd, tre nya radiocert är utfärdade och EK-flygningar kan dra igång. 
Nya prov i ”AGK” på lördag. Fyra elever flyger i Köping och en till är på gång samt 8 i Hällefors. 
 

 §6. Miljö 
Inget 
 

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

§8. Fält och anläggningar. 
Inget 
 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag. 
Klubben kallas till bidragsförhandling med kommunen den 26/4 kl 12:30. 
 

 §10. Förfrågningar till styrelsen. 
Onsdagsflygningarna startar på onsdag den 9/4. Lotteri anordnas vid säsongsslutet. En lott per flygonsdag. 
Kom och flyg på onsdag! 
 
 



 §11. Övrigt. 
Lördag den 3/5 ordnas ett enklare Flyin på vårt flygfält. Det är bra om så många medlemmar som möjligt 
blir med och hjälper till. Våffeljärnet och grillen ska gå för högtryck men fin intäkt till kaffekassan hoppas 
vi. Ankomst- Landnings- och Navigationstävlingar anordnas. Preliminärt väntas ett 30-40-tal gästande 
flygplan och några gyrokoptrar besöka oss. Alla hälsas välkomna, även via landvägen! 
 

 §12. Nästa möte: Tisdag 13/5 kl 18:30 
 
Medlemsmöte på måndag den 7/4 kl 18:30. 
 
 
 
Vid protokollet 
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