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 §1. Tommy hälsade alla välkomna till första mötet med nya styrelsen, och förklarade mötet öppnat. 

  Föregående protokoll är okej att lägga till handlingarna. 

   

 §2. Hemsidan och Bokningssystemet 

  Flera bilder från FlyIn kommer snart på hemsidan. Facebookregler är under framtagning. 

  Pilot Operating Handbook för SE-VUB ska läggas ut på hemsidan. 

   

 §3. Ekonomi 

  

Den 30/4 hade vi: 

Kassa 
Bank* 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt 

Summa/ 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

321 072  -131 764  -281 518  7 292  -16 200  -7 400  -5 705  -114 223 kr 90 000  72 038  
*) Inklusive motorfond på 242 963 Kr. 

  

Preliminärt flygplansresultat den 30/4: 

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

Summa* 

Timmar 16,0 51,6 24,4 10,0 0,0 0,0 102,0 

Resultat -11 872 -5 293 -1 619 -5 996 -813 -400 -25 993 74 167 48 174 kr 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

 

Preliminärt resultat den 30/4 +217 340 kr, efter försäljning av SE-YUU och motoravskrivningar. 

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

Dags för 50-timmars service ska göras i maj/juni. Kartuppdatering till GPSén beställs. 

 

SE-VIN: 

Är i ordning. Tre nya däck är beställda. Kom och flyg!      

 

SE-YUH: 

Höjdmätaren ska kalibreras innan flygning i kontrollerad luft.  

 

SE-VUB: 

Är besiktigad av KSAK-UL. Pappersarbete i Stockholm återstår. Förhoppningsvis är den flygfärdig i 

månadsskiftet maj/juni. PLB nödsändare och kartuppdatering till GPS-en beställs. 

 

 §5. Skolning 

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

Teorikurs UL-B är igång för tre elever. Teorilektioner på klubben tisdagar och torsdagar. 

Flygningar sker på tisdagar, onsdagar och torsdagar. 

 

 §6. Miljö 

Besiktning är genomförd. Inga större anmärkningar denna gång. 

 

 §7. Säkerhet 
Dags för ett nytt säkerhetsseminarium? Vi borde testa en Kahoot. 

En kombinerad arbetsdag på en lördag förmiddag som vi brukar ha. Förslagsvis lördag den 21/5. 

 



§8. Fält och anläggningar. 

Nytt tillstånd för bränsleanläggningen har vi ansökt om hos Räddningstjänsten. 

En ny besiktning av elen krävs efter att vi bytt plats på tankarna. 

Inspektion av brandsläckarna görs inom några veckor.  

En vält är inlånad för tillfixning av fältet. Hänger på att vi får en transport på lördag. 

Traktorn är hemma och klar att använda. Gräset behöver klippas redan nu. 

Stort beröm till skolan som gjorde ett jättebra jobb!  

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

Inget. 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen. 

Inget.   

 

 §11. Övrigt. 

Officiella Onsdagsflygningar startar på onsdag den 18/5 och beräknas pågå till den 14/9. 

Flygning under dessa onsdagar ger lotter till säsongsavslutet där fina vinster lottas ut. 

 

 §12. Nästa styrelsemöte: 

  Onsdag den 15/6 kl. 18:00.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Tommy Erixon 

Sekreterare   Ordförande  


