
Köpings Flygklubb 

 

Styrelsemöte 2014-06-12 

 
Närvarande:  Mats Bergius, Rolf Hollsten, Göran Karlsson, Gudrun Furubäck, Bengt Palmestål, 

Veli-Matti Sorvari, Carl Jonsson, Lars Wik. 
 

 

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

  Föregående protokoll är okej att lägga till handlingarna. 

   

 §2. Hemsidan och Bokningssystemet 

Förnyad prenumeration på Skydemon är klar. 

 

 §3. Ekonomi 

 Den 31/5 hade vi 136.496 kr likvida medel tillgängliga. 100LL 42.285 kr, 2.457 L, 91/96 UL 21.984 kr, 

1.227 L, totalt bränslelager 69.005 kr (inkl oljelagret). Medlemslån på 215.377 kr. Förskottsbetalningar på 

85.962 kr, obetalda flygningar för 13.428 kr, netto 72.534 kr. P-kort 7.200 kr. 

Nyckeldeposition på 4.850 kr. Likviditet 31/5 -165.147 kr (exkl inventarier och bränslelager). 

Preliminärt resultat flygplan: KFY 41 tim, -24.515 kr, YUH 66 tim, 2.768 kr, VIN 79 tim, -4.757 kr, 

TAF -240 kr. Hittills i år har medlemmarna köpt abonnemang för 43.000 kr. Summa flygplansresultat 

16.256 kr (inklusive motoravskrivningar). Bilaga 1. 

Resultat den 31/5 +37.022 kr (inkl motoravskrivningar). Räkningar på gång ca 45.000 kr. 

 

Överskott på flygkonto efter Börje Melbergs dödsfall diskuteras med de efterlevande. 

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

Har varit på 50-timmars service idag. Nu är det egentliga inkörningen klar men den ska fortsätta gå med 

inkörningsolja ett tag till. Nu är maskinen okej att använda på vanligt sätt igen. Men det är bra om den 

behandlas försiktigt ett tag till. Mejl har gått ut om det till medlemmarna. Den extra inkörningsrabatten tas 

bort from nu och ordinarie timpriser enligt prislistan gäller igen. 

 

SE-VIN: 

Har just fått 200-timmars service. Lite jobb återstår men det mesta är klart. 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. 

Dags att serva den snart, kommer hem till ESVQ för det. 

 

SE-YUU: 

Håller på att iordningställas till flygskick, nästan klart för besiktning. Ägarbyteshandlingar ska skickas in. 

Besiktning kan göras inom kort, bokat till den 17/6. Tills vidare får den samma timpris som Ransen. 

 

 §5. Skolning 

Teorikursen flyter på bra. Ett prov till innan semestern. Sen är det bara Navigationen kvar. Fyra elever 

flyger i Köping och 8 i Hällefors. Några till utomstående från angränsande flygfält är nog på gång. 

Det blir flygläger i Siljansnäs även i sommar. Vi kommer att skicka en lärare med SE-VIN i vecka 27 den 

28/6-5/7. 9 elever är anmälda. Passa på att ta en provlektion med KFY till lägret.  

 

 §6. Miljö 

Städa bygglokal och hangarer från diverse pytsar utan invallningar. 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. 

Kolmonoxid-indikatorer ska installeras i samtliga våra flygplan (finns på kontoret nu). 

 

§8. Fält och anläggningar. 

Vi får kommunalt bidrag till förbättringar av bränsleanläggningen. Bör prioriteras under sommaren! 

Dieselvärmaren ska testas. Banbelysningen bör åtgärdas innan den 12/7 då Notamet går ut. 

 

INGEN VARM GRILL I HANGAREN! Får inte tas in alls när den är varm. Lämnas ute över natten för 

svalning efter grillning. Töms på alla gamla kolrester innan/om den ska tas in. 

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag. 

Nytt skoltillstånd från KSAK-M. Bidragsbesked från kommunen, totalt 30.000 kr. Tack för det! 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen. 

Börje Melbergs änka har frågat om klubben är intresserad att ta över en samling flygböcker. 

Ja tack! Vi installerar en ny hylla och förkovrar oss. 

 

 §11. Övrigt. 

Klubbreglerna för flygning revideras snart. Mejl med information kommer att skickas ut. 

Dags för en klubbflygning? (Den första). 

 

 §12. Nästa möte: Tisdag 12/8 kl 18:30 som blir ett öppet styrelsemöte för samtliga medlemmar. 

   

  Alla intresserade hälsas välkomna!  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Bengt Palmestål 

Sekreterare   Ordförande  


