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

  Föregående protokoll är okej att lägga till handlingarna. 

   

 §2. Hemsidan och Bokningssystemet 

  Tunt med nyheter efter Fly-In…  Vi förlänger SkyDemon färdplaneringsprogrammet. 

 

 §3. Ekonomi 

 Den 31/5 hade vi 310.998 kr likvida medel tillgängliga. Bränsle- och oljelager 105.366 kr. 

Medlemslån på 183.460 kr. Förskottsbetalningar på 77.180 kr, obetalda flygningar för 6.637 kr, 

netto 70.543 kr. P-kort 15.300 kr. Nyckeldeposition på 5.450 kr. 

Likviditet 31/5 -1.917 kr (exkl inventarier och bränslelager). 

Preliminärt resultat flygplan: KFY 15,4 tim, 8.357 kr, YUH 49,8 tim, 5.182 kr, VIN 71,8 tim, 16.953 kr, 

YUU 30,6 tim, -4.152 kr, TAF -240 kr. Hittills i år har det sålts abonnemang för 37.000 kr. 

Summa flygplansresultat 63.099 kr (inklusive motoravskrivningar). Bilaga 1. 

Preliminärt resultat den 31/5 +93.048 kr (inklusive motoravskrivningar). 

Räkningar på gång 10.000 kr. En bränsleräkning till Hällefors utreds, felar på cirka 200 liter? 

 

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

 

Kommunen har beviljat vår bidragsansökan, tack för det! 16.000 plus 4.000 kronor preliminärt. 

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

Står still för propelleröversyn, tyvärr. Ny startmotor finns hemma via garanti hos Norvic. 

FFK kan eventuellt vara intresserade av att flyga med KFY, vi sänder en fråga till FFK. 

Är det okej att segelflygbogser i Arboga FK med KFY? Boka en träff med Arboga för att komma överens 

för formerna kring det. T ex prissättning, självrisker, tillgänglighet via weblog, förtur vid problem?   

 

SE-VIN: 

Tachometern ska kopplas om att gå på generatorladdningen, fixas. Tas vid servicen. 

Hjulkåpor finns, ska bara fixas lite. 

 

SE-YUH: 

Flyger på bra. 

 

SE-YUU: 

Flyger också på bra. 

 

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 

Fler än 10 elever flyger i Köping. Tre till är på gång. 

Flyglärare vill att vi sätter igång egen teorikurs nu på direkten. Flera lärare önskas. 

 

 §6. Miljö 

Förslag på ny lämplig miljöansvarig funktionär 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! 

   

 §7. Säkerhet 
Inget att rapportera. Fortsätt flyga säkert! 



 

§8. Fält och anläggningar. 

Tankmätaren i traktorn? Vi har en ny på gång. Beställes omgående. Plus ett nytt ”tittöga”. 

Invallningen, flaggstång, ny skylt, hangarportarna, telefonkabelskyddet? 

Aktivitetskvällar/helger för t ex tvättning och vaxning av flygplan och/eller underhåll av hangarer? 

Organisation och planering för det? Tankkort till traktorn hos Ingo? 

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

Inget. 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen. 

Inget. 

 

 §11. Övrigt. 

Ska vi göra ett nytt försök med en eller två klubbflygningar i sommar? JA! 

 

 

 §12. Nästa styrelsemöte: Torsdag den 6/8 2015 kl 18:00. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Bengt Palmestål 

Sekreterare   Ordförande  


