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

Veli-Matti Sorvari, Tommy Erixon. 
 

 

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

  Föregående protokoll är okej att lägga till handlingarna. 

   

 §2. Hemsidan och Bokningssystemet 

  Rutin för nya medlemmar är medlemsansökan, inbetalning av medlemsavgift och sen konto i myweblog.  

 

 §3. Ekonomi 

  

Den 31/12 hade vi: 

Kassa 
Bank 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt 

Summa/ 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

294 127  -136 072  -112 734  11 549  -13 500  -6 500  -24 272  12 598 kr 10 477  94 857  

 

Preliminärt flygplansresultat den 30/11: 

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

Summa* 

Timmar 96,8 279,0 108,6 80,9 0,0 565,3 

Resultat -18 958    66 408    7 681    -5 376    -240    49 515    0    49 515 kr 

 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

 

Preliminärt resultat den 31/12 +5 229 kr (efter avskrivningar). 

 

Föregående års motorfondspengar är flyttade till fonden. Summa i fonden är nu 242 962 kr. 

(Vilket ingår i ”Kassa Bank”). 

 

Snart dags att söka bidrag från kommunen. Senast sista mars brukar det vara. Bra projekt efterlyses. 

Miljöåtgärder och ungdomsverksamhet är möjliga områden. 

 

Försäkringar, är vår anläggning rätt försäkrad? Stugan 1 071 627 kr, hangarer 1 318 928 kr. 

Vi ber försäkringsbolaget komma hit och se på våra lokaler och ge oss ett förslag på värden. 

 

Dags att skicka ut information om medlemsavgifter för 2016. Ska vara betalda innan flygning men senast 

31/1. Nytt för 2016 är att alla medlemsavgifter för flygande medlemmar ändras till 900 kronor. 

 

Hangarhyror för 2016 ska debiteras.   

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

Halva vinterkitet är monterat. Plåten på oljekylaren sitter där. Andra delarna kan sättas på om temperaturen 

håller sig under minus 6 grader. Motorvärmaren och frostvakten ska vara inkopplade i hangaren. 

Termostaten ska placeras innanför isoleringen i motorutrymmet. 

En vinsch finns för bogsering in i hangaren. Ska dock modifieras lite.  

Kopia på nya försäkringsbrevet ska sändas till Frivilliga flygkåren. Vi kollar också varför KFY inte finns 

med på FFK’s hemsida bland flygplanen som går att använda i verksamheten.  

 

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 sätts som vilande tills vidare. Nuvarande byggare kommer inte att göra klart den. 

 

 §5. Skolning 

Skolverksamheten är besiktigad av KSAK med betyget ”Gott intryck”. 

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

Teorikurs UL-B planeras i Köping. Radiodelen startade redan i mellandagarna. 

 

 §6. Miljö 

Inget nytt. 

 

 §7. Säkerhet 
Dags för ett nytt säkerhetsseminarium? Vi borde testa en Kahoot. I början av april troligen. 

 

§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. 

Traktorn är klar för transport till skolan. Kanske lämnar vi in den i januari. 

Huvudbrytaren och tankgivaren är också sönder. Förhoppningsvis lagas allt. 

Se upp med tankarna, de har bytt plats. 91/96 på norra sidan, till vänster, och 100 på södra sidan, till höger. 

 

 §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 9/3 kl. 18:30. (Vid behov sammankallas ett möte i februari). 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Bengt Palmestål 

Sekreterare   Ordförande  


