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

  Föregående protokoll är okej att lägga till handlingarna. 

   

 §2. Hemsidan och Bokningssystemet 

IRS-Modul finns i myWebLog. 

 

 §3. Ekonomi 

 Den 31/10 hade vi 185.846 kr likvida medel tillgängliga. Bränsle- och oljelager 128.941 kr. 

Medlemslån på 192.076 kr. Förskottsbetalningar på 73.620 kr, obetalda flygningar för 8.748 kr, 

netto 64.872 kr. P-kort 10.800 kr. Nyckeldeposition på 5.150 kr. 

Likviditet 31/10 -125.755 kr (exkl inventarier och bränslelager). 

Preliminärt resultat flygplan: KFY 111 tim, -13.976 kr, YUH 97 tim, -12.859 kr, VIN 233 tim, 11.807 kr, 

YUU 58 tim, -15.819 kr, TAF -240 kr. Hittills i år har medlemmarna köpt abonnemang för 89.000 kr. 

Summa flygplansresultat 57.912 kr (inklusive motoravskrivningar). Bilaga 1. 

Resultat den 31/10 +106.239 kr (inkl motoravskrivningar). Räkningar på gång ca 20.400 kr. 

 

Styrelsen har godkänt (via telefon) att det införskaffas en ny bärbar dator för 4.429 kronor. 

 

En sammanställning över material, ca. 18.583 och 257 tim á 180 kr, ska sändas in till försäkringsbolaget. 

 

Bränslet som finns i Hällefors, cirka 200 liter, bör transporteras tillbaka till Köping. (Faten är tingade). 

 

Vi avslutar vårt plusgirokonto till årsskiftet. 

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

Förslag på avtal om kontrakterat underhåll har inkommit från Erikssons Automekanik. 

Skolavtal, Nyttjandeavtal och Skatterabattavtal för att kunna skola PPL med KFY finns klara för 

undertecknande. Förutsätter att avtal om underhåll och CAMO är tecknade. 

Beslutades att skriver under dessa avtal.     

 

SE-VIN: 

Tachometern ska kopplas om att gå på generatorladdningen. För övrigt okej. 

 

SE-YUH: 

Reparationen är klar och hela pappersarbetet också. Klart att flyga! 

Beslutades att vi stationerar YUH i Örebro för påseende innan eventuellt köp. Ska stå i hangar (så klart) 

och får bara flygas av medlemmar i Köpings flygklubb enligt vårt gällande regelverk. Provflygning av 

piloter som inte är medlemmar i Köpings flygklubb får endast ske tillsammans med våra flyglärare i DK 

och flygningen ska loggas av flygläraren på dennes myWebLog-konto hos KFK. 

Beslutet omprövas vid nästa styrelsemöte.   

 

SE-YUU: 

Vi behöver beställa två nya magneter. Nya däck köper vi också. 

 

 §5. Skolning 

Teorikursen flyter på bra, Navigationen är nästan klar. Fem elever flyger i Köping och tre till är på gång. 

 

 §6. Miljö 

Miljörevision är utförd den 9/10. Fyra anmärkningar, säkerhetsdatablad, riskbedömning, miljöfarliga 

vätskor ska sammanställas (olja mm) och löpande förbättringar som inte får stanna av. 

Bästa revisionen hittills. Bra jobbat av alla inblandade! 



Egenkontroll genomförd idag. Absol-hinkarna ska stå på rätt ställen. Annars har det blivit lite bättre med 

invallningen av vätskor. Ordning och reda kan bli bättre. Fortsätt städa! 

 

 §7. Säkerhet 
Fråga från vindkraftverk-byggare om vi vill yttra oss om installationerna som reser sig 220 meter över 

marken. Självklart yttrar vi oss över sådant som har negativ inverkan på flygsäkerheten! Alla installationer 

som sträcker sig upp över minflyghöjden på 150 meter är dåligt. Senast den 24/11 ska vi svara!  

 

§8. Fält och anläggningar. 

Förbättring av tankanläggningen får bero till sommaren. Då kanske vi kan gjuta en platta också? 

Mus-skrämma är monterad i sovrummet (i fall ni hör nåt som surrar).  

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser & förslag. 

Inget. 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen. 

Renovering av headsets? Okej vi reparerar Peltorheadseten för cirka 150 kr per styck med delar från 

Sverige. FlightCom kräver reservdelar från USA så dessa reparerar vi inte. Finns hyfsat billiga att köpa 

som nya både i Sverige och England.  

 

 §11. Övrigt. 

 

 §12. Nästa möte: Tisdag 16/12 kl 18:30, som är ett öppet styrelsemöte för samtliga medlemmar. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Tommy Erixon 

Sekreterare   Ordförande  


