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

  Föregående protokoll är okej att lägga till handlingarna. 

   

 §2. Hemsidan och Bokningssystemet 

Inget. 

 

 §3. Ekonomi 

 Den 31/8 hade vi 223.093 kr likvida medel tillgängliga. Bränsle- och oljelager 116.348 kr. 

Medlemslån på 196.384 kr. Förskottsbetalningar på 65.091 kr, obetalda flygningar för 12.742 kr, 

netto 52.349 kr. P-kort 9.900 kr. Nyckeldeposition på 4.850 kr. 

Likviditet 31/8 -116.611 kr (exkl inventarier och bränslelager). 

Preliminärt resultat flygplan: KFY 97 tim, -16.534 kr, YUH 97 tim, 4.025 kr, VIN 169 tim, 661 kr, 

YUU 40 tim, -15.201 kr, TAF -240 kr. Hittills i år har medlemmarna köpt abonnemang för 75.000 kr. 

Summa flygplansresultat 47.710 kr (inklusive motoravskrivningar). Bilaga 1. 

Resultat den 31/8 +108.344 kr (inkl motoravskrivningar). Räkningar på gång ca 12.000 kr. 

 

Beslutades att vi förlänger elavtalet med Skellefteå Kraft i 3 år till. 

 

Fråga från medlem om att införskaffa ”Swish” till klubben. Nja, med tanke på att det kostar klubben 2 

kronor per ”Swish” och klubbens medlemmars oförmåga att tydligt beskriva vad insättningar avser så 

avslår styrelsen förfrågan om detta. I vart fall tills vidare. 

 

FFK erbjuder begagnade, nästan oanvända, dieselvärmare för 2.000 kr. Vi anmäler intresse för att köpa en. 

 

Avtal med Liveit om flygupplevelser. Förslag finns färdigt. Vi granskar avtalet och skriver under om det 

ser bra ut för vår del. Skrivs under av behöriga firmatecknare.  

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

Går på vanliga motoroljan från och med nu. 100-timmar service planeras in i början av oktober. 

Samtidigt uppgraderar vi med nya däck, även fram. Tvättas snart?  

 

SE-VIN: 

Nytt landställsben är monterat. Tack till alla inblandade! 

Ny, tiondelstachometer, är monterad men går direkt på huvudströmmen tills vidare. Ska åtgärdas så den går 

efter laddningen från generatorn. Tänk på att stänga av huvudströmmen så det inte blir onödigt dyrt. 

100-timmars service ska snart göras. 

 

SE-YUH: 

Reparation pågår och har gått bra hittills. Nu återstår monteringsarbete. Prognos på provflygning är om 

ungefär två veckor. Sammanställning av eget arbete ska sändas till försäkringsbolaget.  

 

SE-YUU: 

Ny GPS är monterad. Byta däck till nya lite större(?) av flygkvalitet. Byta fälgar också? 

 

 §5. Skolning 

Teorikursen flyter på bra, Navigationen är kvar. Fyra elever flyger i Köping och två till är på gång. 

Boka nya teoripass snarast möjligt. (Tre stycken). Bjuda in alla intresserade medlemmar till 

färdplaneringsdelen? Ja, det kan vi göra till det sista tillfället. 

 

   

 



 §6. Miljö 

Respektera miljön! Dräll inte med bensin och olja. Alla pytsar, dunkar, flaskor etc ska vara invallade. 

Gäller både ute på gården och inne i byggnader och hangarer, och det gäller alla flygare! 

Börja med en månadsbesiktning en gång per månad för att följa upp våra framsteg? Ja det gör vi. 

Mejlas ut så att alla medlemmar blir medvetna om det. 

 

 §7. Säkerhet 

Medlemsmöte med säkerhetsfokus onsdag den 24/9 klockan 18:30. Här avslutas onsdagsflygningarna med 

sedvanligt lotteri också (om vi hinner med det).  

 

§8. Fält och anläggningar. 

Försöker införskaffa en ny bättre dieselvärmare från FFK. Banbelysningen har ”hoppat igång”, 

felsökningen fortsätter. Förbättring av tankanläggningen innan vintern? Ja kanske. 

Underhåll av hangarer bör planeras. Dörrarna på första hangaren går knappt att öppna längre. 

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag. 

Inget. 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen. 

Inget.  

 

 §11. Övrigt. 

Samarbetsavtalet med Katrineholms flygklubb sägs upp till årsskiftet då nästan ingen medlem nyttjat det. 

Vi klarar att leva upp till KSAK’s och Inter Hannovers krav för försäkringsrabatt. Reglerna uppdateras och 

informeras ut till medlemmarna omgående och börjar gälla från årsskiftet. Vi sänder också vårt förslag till 

KSAK för granskning. 

 

Arbetsdag på lördag den 27/9. 9:00-15:00 cirka. 

  

 

 §12. Nästa möte: Onsdag 8/10 kl 18:30. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Bengt Palmestål 

Sekreterare   Ordförande  


