
Köpings Flygklubb 

 

Styrelsemöte 2015-08-06 

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

Tommy Erixon. 
 

 

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

  Föregående protokoll är okej att lägga till handlingarna. 

   

 §2. Hemsidan och Bokningssystemet 

  Förifylld platsindikator i myweblog är ändrad till tvingande fält. 

 

 §3. Ekonomi 

 Den 31/7 hade vi: 

Kassa 
Bank 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt Summa 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

345 054  -179 152  -80 454  4 525  -13 500  -5 750  -3 594  67 129 kr -13 981  75 983  

 

Preliminärt flygplansresultat den 31/7: 
*) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

 
 

Preliminärt resultat den 31/7 +117 122 kr (inklusive motoravskrivningar). 

 

En bränsleräkning till Hällefors sammanställs. 190 liter saknas. 

 

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

 

Kommunens bidragspeng till ny kyl och frys bör användas. Beslutades att vi köper nu. 

 

Köpa en begagnad Rotax 80 hk att ha i reserv? Erbjudet pris 40 000 kr. Nej, vi kollar mer och prutar först. 

 

Beslutades att vi köper skjutdörrar till tankanläggningen. Pris ca 15 000 kr inklusive diverse. 

Fanns med i förra årets bidrag från kommunen. 

 

Beslutades att reglerna för tankning ändras så att det är möjligt att tanka på faktura hos andra klubbar. 

Samtidigt ses övriga regler över så att de är aktuella och väl anpassade efter dagens förhållanden. 

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

Avtal tecknas med Frivilliga flygkåren så de kan använda KFY i sin verksamhet. Tillägg i deras 

standardavtal som vi fått är att piloterna ska ha flugit typen (C172) senaste 6 månaderna samt ha minst 12 

timmars blocktid senaste 12 månaderna när PC’n blivit äldre än 12 månader. 

 

SE-VIN: 

Hjulkåpor finns, ska bara fixas lite. Saknas skruv och hål. 

Ibland tar det väldigt många drag på propellern innan det ”sörplar” i oljeburken. Läge för en extra 

läckagetest kanske? 

 

SE-YUH: 

Flyger på bra. 

 

 

Flygplan SE-KFY SE-VIN SE-YUH SE-YUU SE-TAF Totalt

Timmar 32,3 133,9 84,0 45,9 0,0 296,1

Resultat 11 324 21 423 2 401 -8 057 -240 26 851 42 000 68 851 kr

Flygpris -

rabatter
Summa*



SE-YUU: 

Flyger också på bra. 

 

Flera förfrågningar finns om vi är intresserade av att sälja YUH och/eller YUU. Beslutades att vi 

annonserar ut båda flygplanen för att se om det finns seriösa intressenter. Självklart informeras 

medlemmarna om det innan annonserna går ut. Tanken är att använda pengarna till en modern maskin. 

Exempelvis en Zephyr med glascockpit eller en Dynamic? 

 

 §5. Skolning 

Ingen lärare närvarande för aktuell skolrapport. Frågetecken kring några teoriavsnitt? 

 

 §6. Miljö 

Förslag på ny lämplig miljöansvarig funktionär efterlyses. 

   

 §7. Säkerhet 
Vet alla medlemmar hur vi flyger trafikvarv är i Köping? Kan alla skillnaden mellan lufttrycken QNH, 

QFE och Standard 1013 hPa? Läs alltid checklistan och gör de saker som står där! Fortsätt flyga säkert! 

En ASR upprättad för SE-YUH på en flygning i Västerås TMA. Korsande kurs alldeles för nära av det 

andra flygplanet. Bra att våra rutiner fungerar och att allt gick bra. 

 

§8. Fält och anläggningar. 

Traktorns växellåda är trasig så att den endast går att köra framåt på lågväxlarna. Lägg inte i backen. 

Vi kör vidare, framåt, säsongen ut och tar beslut om hur vi ska göra i höst. 

Många hangardörrar håller på att rosta sönder. En del infästning är också dåliga. 

En ny skylt på hangarerna, Köpings Flygklubb, ska beställas. Beslutades att vi köper en till rimligt pris. 

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

Kommunen har utsett ny entreprenör för slamtömning. Vi har informationsskyldighet. 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen. 

Förfrågan från golfklubben om upplevelsepaket med golf, flygning och boende vid golfklubben. 

Kan vara av intresse för oss om det kan lösas på ett praktiskt enkelt sätt. Vi håller kontakten. 

 

 §11. Övrigt. 

Två klubbflygningar har genomförts under sommaren, dock en med bara ett flygplan. 

 

 

 §12. Nästa styrelsemöte: 

  Är ett öppet styrelsemöte för samtliga medlemmar. 

  Samtliga är välkomna tisdag den 8/9 kl. 18:00. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Bengt Palmestål 

Sekreterare   Ordförande  


