
Köpings Flygklubb 

 

Styrelsemöte 2017-05-10 

 
Närvarande:  Mats Bergius, Rolf Hollsten, Göran Karlsson, Ola Lindblad, Henric Liljeström, 

Veli-Matti Sorvari, Bengt Palmestål, Samuel Widarsson, Tommy Erixon. 
 

 

 §1. Tommy hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  Föregående protokoll är okej att lägga till handlingarna. 

   

 §2. Hemsidan, FB och Bokningssystemet 

  Inget  

     

 §3. Ekonomi 

  

Den 30/4 hade vi: 

Kassa 
Bank* 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt¹ 

Summa/ 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

563 583  -232 122  -130 220  14 490  -9 900  -8 600  -293 715  -96 484 kr 6 981  125 818  
*) Inklusive motorfond på 242 963 Kr. 1) Med intern skuld 200 000 Kr efter YUH försäkringsärende. 

  

Flygplansresultat den 30/4: 

Flygplan SE-KFY SE-VIN SE-VUB SE-VKE Totalt Flygpris- 
rabatter 

Timmar 16,9 99,9 34,4 0,0 151,2 

Resultat 4 833 13 397 -1 899 -813 15 518 68 000 
*) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

 

Resultat den 30/4  +138 537 kr. 

 

Då vårt billigaste (och bästa?) flygplan lämnat klubben beslutades att vi tillfälligt sänker timpriserna på  

SE-VIN med 60 kr till 690 kr/tim och på SE-VKE med 30 kr till 750 kr/tim from den 11/5 till den 31/7.  

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

Risiga headset, nästan aldrig medhörning vid sändning. Borde skaffas några nya.  

 

SE-VIN: 

Tachomätaren strular fortfarande. Modul som skulle fixa det fungerade inte. Fortsatt kopplat direkt 

på huvudbrytaren. Vi funderar vidare på en lösning. Åtgärdas snarast möjligt. 

Annars inget särskilt. Kom och flyg!  

 

SE-VKE: 

Är flygfärdig och går bra. Inflygningar pågår för fullt. GPS-en ska uppdateras. 

Kan vi få ta över radiotillståndet på den? Enklare än att söka nytt. 

 

SE-VUB: 

  Trasigt kretskort till klaffen, reparation pågår. Groundad tills vidare. 

   

 §5. Skolning 

8 elever under skolning i olika stadier. Några teoriprov kvar från förra kursen.  

Nya intressenter strömmar till hela tiden och en ny teorikurs borde planeras. 

Annonsera i FB och på Blocket när planläggningen börjar bli klar. 

Målet är att en ny kurs startas i oktober.  

 

 §6. Miljö 

Miljötillsyn är utförd. Anmärkning på kemikalieförteckningen, klart senast 28/8 genom redovisning till 

kommunen.  



 §7. Säkerhet 

  Säkerhetsseminarium bör genomföras snarast. Ett på våren och ett på hösten är en målsättning. 

  Säkerhetshistoriken ska uppdateras så den blir aktuell, senaste händelsen är från 2012. 

  Passar fint att redovisa vid kommande säkerhetsträff. Motorflygchefen ordnar med det och kallar till möte. 

  Flyg säkert! 

 

§8. Fält och anläggningar. 

Dränera bakom stugan mot modellklubben? Sätta plåt på hangarväggarna? Fixa dörrarna på första 

hangaren? Fixa flera skyltar till klubben? Många jobb finns tillgängliga för de arbetssugna…   

Skaffa en egen cistern för UL-bensin? Kan vara fördelaktigt. Utreds.  

Teknisk kurs på BM600 med ny klippare kommer att genomföras. Varje onsdag tills vidare. 

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

  Inget 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen.  

Privata flygplan i klubbens weblog? Nej det är till för klubbens flygplan. 

. 

 §11. Övrigt. 

  En gemensam utflykt till EAA´s flyin i Falköping planeras in. Vi flyger på lördag den 3/6. 

Vid stort intresse kanske det kan ordnas en bussresa också?  

 

 §12. Nästa styrelsemöte: 

  Onsdag den 14/6 2017 kl. 18:00.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Tommy Erixon 

Sekreterare   Ordförande  


