
Köpings Flygklubb 

 

Öppet Styrelsemöte 2015-04-08 

 
Närvarande:  Mats Bergius, Rolf Hollsten, Göran Karlsson, Gudrun Furubäck, Veli-Matti Sorvari, 

Bengt Palmestål, Peter von Panajott, Henric Liljeström, Ola Lindblad, Martin Hyensjö, 

 Tommy Särnblad, Henry Fellhammar, Carl Jonsson, Ingrid Hollsten.  
 

 

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

  Föregående protokoll är okej att lägga till handlingarna. 

   

 §2. Hemsidan och Bokningssystemet 

  Myweblog är uppdaterad och vi har lagt in information om Block-, Flyg- och Tachotid. 

  Möjlighet att se aktuell vindriktning och styrka på hemsidan? Finns planer för det.  

 

 §3. Ekonomi 

 Den 31/3 hade vi 269.869 kr likvida medel tillgängliga. Bränsle- och oljelager 91.742 kr. 

Medlemslån på 183.460 kr. Förskottsbetalningar på 70.118 kr, obetalda flygningar för 6.594 kr, 

netto 63.524 kr. P-kort 10.800 kr. Nyckeldeposition på 5.300 kr. 

Likviditet 31/3 -4.529 kr (exkl inventarier och bränslelager). 

Preliminärt resultat flygplan: KFY 6,9 tim, 7.565 kr, YUH 19,7 tim, 2.837 kr, VIN 24,0 tim, 11.444 kr, 

YUU 12,0 tim, -2.802 kr. Hittills i år har det sålts abonnemang för 31.000 kr. 

Summa flygplansresultat 50.044 kr (inklusive motoravskrivningar). Bilaga 1. 

Preliminärt resultat den 31/3 +90.097 kr (inklusive motoravskrivningar). 

Räkningar på gång 28.077 kr. 

 

Påminnelse ur myweblog ska sändas månadsvis till medlemmar som har minussaldo på flygkontot. 

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

34 timmar kvar till service. Propellern går ut i början av maj. Verkstaden är vidtalad. 

Låg oljetemperatur, termostat okej? Kollas vid 50-timmars. Vaxning i vår/sommar?    

 

SE-VIN: 

Tachometern ska kopplas om att gå på generatorladdningen, fixas. 88 timmar kvar till service. 

Kylvätskeläckage är åtgärdat. En slang hade gått mot avgasröret. GPS’en är svart? Batteriet?  

 

SE-YUH: 

Bränslefaten står i Hällefors men ska flyttas till Köping. 62 timmar kvar till service. 

Hög tomgång är åtgärdad. Skolflyger i Köping igen. 

 

SE-YUU: 

9 timmar kvar till 50-timmars service. Spekulant är fortsatt intresserad av maskinen. 

 

Var noga med att notera tankning både i resedagboken och i myweblog, samt vart tankningen skett. 

Detta gäller vid tankning av samtliga klubbens flygplan. 

 

 

 §5. Skolning 

Sex elever flyger i Köping och fem Örebroare har flyttat med YUH till vårt fält. Tre till är på gång. 

Dags för teorilektioner i Människans förutsättningar i luften/Human Factors. Obligatoriskt. 

 

 §6. Miljö 

Vår miljöansvarige Yngve Andersson har tyvärr meddelat att han frånsäger sig uppdraget, from nu. 

Förslag på ny lämplig kandidat efterlyses. 

Ny besiktning planeras in till våren 2015, om handläggarna hinner med det. Egenkontroll utförs en gång i 

månaden. Håll ordning på pytsar och invallningar! Städdag kommer att anslås under våren, i april.  

 



  

  

 §7. Säkerhet 
Säkerhetstillslag vid kommande städdag/säsongskickoff/avrostning. Den 11/4, reserv 18/4. 

H50P-Reseflyg kanske? Kom ihåg att kolla pitotrörsskyddet innan start! ASR-rapport annars. 

 

§8. Fält och anläggningar. 

Tankmätaren i traktorn? Givaren i tanken är trasig. Vi har en ny på gång. Plan för reparation av invallning. 

Ta in en offert? Skaffa plåt och svetsa själva. Fixa platta och väggar samtidigt? 

Välta fältet, finns en vält att hyra. Grusa gården och vägen så det går att sladda/hålla jämnt. Kontakter? 

Traktor och gräsklipparen i ordning inför säsongen? Kollas på lördag. 

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

KSAK Östra regionen håller möte hos Västerås FK på ESSX den 18/4.  

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen. 

Örebro flygklubb är intresserade av att hyra SE-YUH. Nej tack, vi är inte intresserade av det. 

 

 §11. Övrigt. 

Vad vill vi göra med vår flygplansflotta? Behöver vi tre stycken UL-flygplan? 

Har vi samma elevtillströmning som nu på UL så är det helt okej. 

Ett medlemsmöte förbereds och planeras in tills i början av september. 

Gör iordning en enkät som samlar in synpunkter från medlemmarna. 

 

Planering inför flygdagen på ESVQ den 2/5. Saker som behöver göras innan? 

Planera en navrunda, nästan klart. Skaffa priser till tävlingar. Planera för mat och dryck. 

Frågesport (men inga flygfrågor) med utslagsfråga sätts samman. 

 

Onsdagsflygningarna startar på onsdag den 15/4. Informeras ut via myweblog. 

 

 §12. Nästa styrelsemöte: Måndag den 11/5 2015 kl 18:00. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Bengt Palmestål 

Sekreterare   Ordförande  


