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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 

  IRS, Integrerat Rapport System, i myweblog är igång. Använd det som ett internt system för att 

dokumentera störningar som händer i klubben. 

 

 §3. Ekonomi 

  

Den 30/11 hade vi: 

Kassa 
Bank 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt 

Summa/ 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

397 114  -174 844  -74 977  9 429  -13 500  -6 500  -108 588  28 134 kr 5 874  108 077  

 

Preliminärt flygplansresultat den 30/11: 

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

Summa* 

Timmar 89,8 266,1 108,6 77,2 0,0 541,7 

Resultat -34 744    39 772    990    -10 159    -240    -4 381    81 000    76 619 kr 

 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

 

Preliminärt resultat den 30/11 +80 174 kr (inklusive motoravskrivningar). 

 

Föregående års motorfondspengar är ännu ej flyttade till fonden. Beslutades att 167 000 kronor förs över 

för åren 2012, 13, 14 och 15. Summa i fonden blir då 242 962 kr. (Vilket ingår i ”Kassa Bank”). 

 

Beslutades att vi gör två års extra avbetalningar på medlemslånen innan årsskiftet. Det tar ner 

medlemslånen med 34 464 från 170 536 till 136 072 kronor. (Avbetalningarna nr 25-48). 

 

Elräkning ska sammanställas till modellflygklubben innan/vid årsskiftet.  

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

EASA-dokument på spänningsregulatorn ska in till verkstaden för arkivering i tekniska journalen.  

 

SE-VIN: 

Några skruvar till ska bytas i bromsskivorna. Det finns ett litet kylvätskeläckage från rören under 

cylindrarna. Håll koll och fyll på om det fattas. Åtgärdas vid service.    

 

SE-YUH: 

Byte av höjdroderbultar är klart. Sidroderbultar är snart klart. Groundad ett litet tag till.     

 

SE-YUU: 

Servad och klar. Kom och flyg! 

 

SE-TAF: 

Byggtillståndet går ut vid årsskiftet. Ska den byggas klart måste byggruppen ta ett beslut.  

Annars städar vi bort den ur klubbens lokaler i vår. 

 



 §5. Skolning 

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

Teorikurs UL-B planeras tillsammans med Västerås segelflygklubb. Är igång men några delar körs 

tillsammans med Örebro FK i Köping. Radiodelen startar redan i mellandagarna. 

 

 §6. Miljö 

Inget nytt. 

 

 §7. Säkerhet 
Flyg säkert! 

 

§8. Fält och anläggningar. 

Se upp med modellflygarnas kabelbrott vid eventuell snöröjning. 

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. 

Klippare och lastaren ställs av här hemma innan. Fixar vi i mellandagarna. 

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

Inget. 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen. 

Inget.   

 

 §11. Övrigt. 

Årsmötet kommer att läggas i mars månad. Preliminärt den 17/3. 

 

 §12. Nästa styrelsemöte: 

  Onsdag den 6/1 kl. 9:30. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Bengt Palmestål 

Sekreterare   Ordförande  


