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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 

  Inget denna gång. 

   

 §3. Ekonomi 

  

Den 31/5 hade vi: 

Kassa 
Bank* 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt 

Summa/ 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

312 264  -306 764  -107 102  12 921  -15 300  -7 550  -6 419  -117 950 kr 25 000  99 185  
*) Inklusive motorfond på 242 963 Kr. 

  

Preliminärt flygplansresultat den 31/5: 

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

Summa* 

Timmar 26,1 92,2 42,3 10,0 0,0 0,0 170,6 

Resultat -7 245 -1 695 378 -5 900 -6 806 600 -20 668 76 167 55 499 kr 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

 

Preliminärt resultat den 31/5 +223 784 kr, efter försäljning av SE-YUU och motoravskrivningar. 

 

Kan vi köpa en begagnad traktor till klubben? Vår nuvarande har tyvärr havererat. 

Den är av årsmodell 1969 och har nog sett sina bästa dagar. Begärt pris är 29 000 kr plus moms. 

Vår ekonomi tillåter ett köp. Beslut tas under punkten fält och anläggning. 

 

Bidragsansökan till kommunen ska skrivas under hos Kultur och Fritid av behörig firmatecknare under 

nästa vecka. Rolf fixar det. 

 

Hur fungerar det med swish? Har varit igång under cirka en månad nu. Ser okej ut så här långt. 

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

Dags för 50-timmars service ska göras i juni. Måste lämnas med lite bränsle i tankarna. Fyll inte så mycket 

vid tankning. Kartuppdatering till GPSén beställs. 

 

Fråga från Örebro FK om vi vill hyra ut KFY för brandflyg med stationering i Örebro. Nej tack. 

 

SE-VIN: 

Är nyservad idag. Kom och flyg!  

Tachomätaren strular och startar inte på generatorn. Nu är den kopplad direkt på huvudbrytaren. 

Glapp i sändarknappen på höger styrspak. Glapp eller oxid?  

 

SE-YUH: 

Rullar på! Höjdmätaren ska kalibreras innan flygning i kontrollerad luft.  

 

SE-VUB: 

Är besiktigad av KSAK-UL. En del pappersarbete återstår fortfarande. Svenske agenten assisterar. 

 



 §5. Skolning 

11 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. 

En medlem är intresserad av att bli flyglärare på UL inom klubben. Saknas en del UL-tid nu. 

Beslutades att klubben sponsrar honom med A-rabatt from nu till den 31/5 2017 för att uppmuntra till mer 

UL-flygning. 50 timmar UL är ett krav för att vara kvalificerad till instruktörsutbildningen.  

 

 §6. Miljö 

Besiktning är genomförd. Inga större anmärkningar denna gång. Protokoll har ankommit. 

Åtgärdslista sätts samman för avhjälpande av anmärkningarna. 

 

 §7. Säkerhet 
Flyg försiktigt. Kom ihåg att tröskeln till bana 07 är inflyttad 100 meter. 50 fot över tröskeln och 1,3 ggr 

stallfarten och landning på 70% av resterande längd är planeringsvärdena. 

 

§8. Fält och anläggningar. 

Nytt tillstånd för bränsleanläggningen finns men några saker ska åtgärdas enligt protokoll. 

Inspektion av brandsläckarna görs inom några veckor. 

Vindstruten ska bytas snarast. Finns på lager. 

Ska vi köpa traktorn enligt punkten ekonomi ovan? Ja, beslutades att vi köper den. Kassören ordnar med 

försäkring per omgående. Vad gör vi med den gamla traktorn? Vi har ett bud på den för 10 000 kr. 

Beslutades att vi säljer den för erbjudna 10 000 kr. 

Om du vill skänka möbler eller andra skrymmande saker till klubben så är det bra om du först sänder ett 

foto på sakerna till styrelsen för påseende. Klubbens lokaler är i första hand till för vår verksamhet och inte 

som magasin. (Hyresavtal kan gå att teckna efter fråga till styrelsen).  

En allmän uppsnyggning av lokalerna vore på sin plats!     

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

Inget. 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen. 

Inget.   

 

 §11. Övrigt. 

Några medlemmar får ingen tidning från KSAK. Registret gås igenom en gång till. 

 

 §12. Nästa styrelsemöte: 

  Onsdag den 10/8 kl. 18:00. (En ekonomisk månadsrapport för juni sammanställs ändå). 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Tommy Erixon 

Sekreterare   Ordförande  


