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 §1. Bengt hälsade alla välkommna, och förklarade mötet öppnat. 

  Föregående protokoll. Notering om att flygkonto 1069 och 5035 skulle nollställas och avslutas saknades. 

  För övrigt okej, läggs till handlingarna. 

   

 §2. Hemsidan och Bokningssystemet 

Inget. 

 

 §3. Ekonomi 

 Den 30/4 hade vi 97.215 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 47.672 kr, 2.770 L, 91/96 UL 30.847 kr, 

1.721 L, totalt bränslelager 83.255 kr (inkl oljelagret). Medlemslån på 215.377 kr. Förskottsbetalningar på 

69.661 kr, obetalda flygningar för 17.272 kr, netto 52.389 kr. P-kort 7.200 kr, Nyckeldeposition på 4.550 

kr. Likviditet 30/4 -182.615 kr (exkl inventarier och bränslelager). 

Preliminärt resultat flygplan: KFY 31 tim, -20.550 kr, YUH 54 tim, 4.349 kr, VIN 53 tim, -5.913 kr, TAF -

240 kr. Hittills i år har medlemmarna köpt abonnemang för 37.000 kr. Summa flygplansresultat 14.646 kr 

(inklusive motoravskrivningar). Bilaga 1. 

Resultat den 30/4 +38.514 kr (inkl motoravskrivningar). Räkningar på gång ca 11.300 kr. 

Ny, billigare, försäkring är tecknad till traktorn. Snöslungan återstår att teckna ny försäkring på. 

Fakturor som ej är utställda till klubben kan inte betalas av klubben. Utlägg regleras med pengar in på 

flygkontot. Kontanter betalas inte ut. (Påstötning från våra revisorer). 

Vi har varit till Kultur- och Fritidsnämnden på bidragsförhandling. Det gick bra och enligt preliminära 

besked kommer vi att få ungefär liknande bidrag som förra året. För drift, utbildning och lite till underhåll.  

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

31 timmar har den nya motorn gått nu. Den har varit in på en extra kontroll med läcktest, alla värden är 

inom föreskrivna gränser. Effektuttaget upp till 50 timmars inkörning ska hållas på 70-75%. 

DME’n är reparerad och på plats igen. Dags att tvätta den och putsa lite! Städa invändigt också. (Eller 

anlita experter via sponsorer?). 

 

SE-VIN: 

Har gått 53 timmar. Hjulkåpor ska justeras och monteras. Skruvarna i bromsskivorna ska bytas till original. 

Vingarna har två små skador som ska justeras med gelcoat-spackel. 

 

SE-YUH: 

Fortsatt intresse av köp finns. Vi har ett fast minpris i så fall. Avvaktande läge just nu. 

 

SE-YUU: 

Nyförvärv till klubben finns hemma sedan nån månad. Håller på att iordningställas till flygskick. 

Ägarbyte, besiktning, försäkring (200 kkr) etc görs klart innan flygning. 

 

 §5. Skolning 

Nytt teoriprov imorgon. Inflygning av UL-A-pilot till UL-B pågår. Fyra elever flyger i Köping och 8 i 

Hällefors. Några från Karlskoga är också på gång. 

 

 §6. Miljö 

Städa bygglokal och hangarer från diverse pytsar utan invallningar. Gäller även våra hyresgäster som 

behöver bli bättre på ordning och reda. Det är snart dags för ny miljöbesiktning.  

 

 §7. Säkerhet 

Nu finns nya regler från KSAK för rabatt på försäkringspremier från Interhannover. Klarar vi att leva upp 

till kraven? Alla piloter är medlemmar i KSAK, ja! Flygtidsuppföljning, ja det har vi! PC vart annat år och 

kontroll med flyglärare vart annat år, ja det har vi på UL! Börja tillämpa samma regler på normalklass så är 



vi i land. Vi ska också hålla ett register över certifikat och behörigheter, går att göra i myweblog. Ska ge 

fina rabatter på kaskodelen. Utreds och sätts i verket under året. 

 

Tänk på att tröskeln till bana 07 är inflyttad 100 meter. Detta för att vi ska hålla en säker flyghöjd över åsen 

och vägen (gäller speciellt vid landningstävlingar ;) Sträva efter riktvärdet 50 fot/15 meter över tröskeln vid 

landning. 

 

§8. Fält och anläggningar. 

Nu är det sommar och varmt. Dvs bra läge att utföra underhåll på anläggningen. Traktor, gräsklippare, 

hangardörrar, banbelysning, bränsleanläggning och dieselvärmare. Vid osäkerhet om vilken nivå som ska 

innehållas kontaktas Yngve miljöansvarige Andersson för besked om kommunens krav. 

Ny remskiva till klipparen är beställd, borde dyka upp imorgon.  

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag. 

Inbjudan från Kompetencenter och Kultur och Fritid om att komma och visa upp vår verksamhet för 

eleverna på Kompetenscentrum. Vi väljer att tacka nej. Yngve besöker dem och meddelar det.  

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen. 

Okej att återuppliva ett utgånget presentkort? Ja, det är okej och kostar 100 kronor per påbörjad 

tolvmånadersperiod som det har gått över tiden med. 

 

 §11. Övrigt. 

Meddela Kultur- och fritid att flygklubben inte kommer med på föreningsgatan i år. Yngve fixar det.  

 

 §12. Nästa möte: Torsdag 12/6 kl 18:30 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Bengt Palmestål 

Sekreterare   Ordförande  


