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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 

  Be myweblog om en funktion på ”Förenklad färdplan” med t ex obligatoriska fält för resmål och färdväg 

samt antal personer ombord. Vi mejlar och frågar om det går att göra. Kan vara bra att ha om nåt händer. 

 

 §3. Ekonomi 

  

Den 31/10 hade vi: 

Kassa 
Bank 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt 

Summa/ 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

383 014  -174 844  -79 344  7 490  -13 500  -6 500  -2 000  114 316 kr 5 625  51 614  

 

Preliminärt flygplansresultat den 31/10: 

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

Totalt Flygpris- 
rabatter 

Summa* 

Timmar 82,4 248,8 108,6 70,7 0,0  510,5 

Resultat 5 147    38 979    2 479    -9 895    -240     36 470    79 000    115 470 kr 
*) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

 

Preliminärt resultat den 31/10 +120 001 kr (inklusive motoravskrivningar). 

 

Föregående års motorfondspengar är ännu ej flyttade till motorfonden. Kassören får besked om beloppet 

via bokföringen. Rör sig om cirka 150 000 kronor. 

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

Nyss hemkommen från 200-timmars årsservice. Nu har den ny spänningsregulator och ett nytt 

huvudströmsrelä. Den har också fått tre nya däck och ett nytt hjullager.  

 

SE-VIN: 

Några av de sämsta skruvarna i bromsskivorna är utbytta. Några till ska bytas. 

 

SE-YUH: 

Byte av höjd- och sidroderbultar pågår.   

 

SE-YUU: 

Nu är det dags för service. Landstället har försetts med de nya starkare skruvarna enligt STM från fabriken. 

 

 §5. Skolning 

11 elever under skolning i olika stadier. Några nybörjare och några nästan klara. 

Teorikurs UL-B planeras tillsammans med Västerås segelflygklubb. Ska snart starta. Kursen kommer att 

hållas i VSFK’s lokaler på ESSX. 

LAPL-utbildning har diskuterats med Eskilstuna motorflygklubb. Kanske kan vi få till ett samarbete kring 

UL-B, LAPL och PPL. Skolan ska uppgraderas från RF till ATO som är ett krav för LAPL.  

 

 §6. Miljö 

Protokollet från inspektionen den 30/9 har anlänt. Kemikalieförteckning och invallning av kemikalier ska 

förbättras till nästa besiktning. 



 §7. Säkerhet 
Flyg säkert! 

 

§8. Fält och anläggningar. 

”Slukhålet” på nordöstra delen av fältet är igenlagt och under kontroll. 

Nya skyltar är på gång. Vita plåtar finns hemma Nu ska vi klistra text och montera upp dem. 

Reparation av traktorn är sonderad på skolan. Låter positivt. Kanske lämnar vi in den i januari. 

Det har gjutits en helt plan och fin betongplatta under bränsletankarna. Bra fixat! 

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

Inget. 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen. 

Vi har träffat golfklubben och gått igenom deras förslag till samarbete kring provlektioner ihop med deras 

planerade upplevelsepaket. Ser bra ut, vi tecknar avtal med. En del praktiskt att ordna med telefonlista etc. 

Avtalet gäller två månader i taget under augusti och september på söndagar.  

Förslaget bifogas protokollet.   

 

 §11. Övrigt. 

Varje onsdag kl 14-16 under höstterminen finns Scheeleskolan i våra lokaler tillsammans med flyglärare 

från oss. Det är ett 10-tal elever från naturlinjerna åk 7-9 som har haft möjlighet att välja det i sin 

utbildning. Eventuellt förlängs det under vårterminen. 

 

 §12. Nästa styrelsemöte: 

  Onsdag den 16/12 kl. 18:00. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Bengt Palmestål 

Sekreterare   Ordförande  


