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

  Föregående protokoll är okej att lägga till handlingarna. 

   

 §2. Hemsidan, FB och Bokningssystemet 

  VKE ska också vara med på onsdagsflygningarna. Ordnas snart. 

     

 §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 

321 028  -232 122  -123 713  19 299  -8 100  -9 200  -6 755  -39 563 kr 31 683  97 998  
 *) Inklusive motorfond på 142 963 Kr. 20 000 kr ska flyttas från Swishkontot till motorfonden.  

  

Flygplansresultat den 31/5: 

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

Summa* 

Timmar 25,8 163,8 34,4 25,7 249,7 

Resultat 8 049    26 111    -5 184    2 056    31 032    76 000    107 032 kr 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

 

Resultat den 31/5  +193 232 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 

Dags för 50-timmars service snart. Medhörning vid sändning i radion?  

 

SE-VIN: 

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

på huvudbrytaren. Jämförs med kopplingen i VKE och åtgärdas snarast. Har fått nytt batteri. Nu stör inte 

blixtljusen radion längre.  

 

SE-VKE: 

Det visade sig att flygplanet är del av säkerhet i ett lån på 400 000 kronor. Enligt säljaren ska pantbrevet 

överlåtas till oss inom kort. I luftfartygsregistret står flygplanet fortfarande på säljaren. 

 

SE-VUB: 

  Har fungerande klaff. En ny olja- och vattenlucka är monterad på motorhuven. 

  Fabriken har en modifierad lösning på gång för bättre/tydligare tankmätare. 

  Förvärmning till förgasarhalsarna har installerats. 

   

 §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. Nya flyglärare finns på gång. 

   

 



 §6. Miljö 

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

kommunen.  

 

 §7. Säkerhet 

Säkerhetshistoriken är uppdaterad. Nytt säkerhetsseminarium kommer veckan efter midsommar. 

Onsdag och lördag planeras in. Samma dragning vid båda tillfällena. Kallelse sänds via mejl. 

  Flyg säkert! 

 

§8. Fält och anläggningar. 

Fixa ett avlopp genom parkeringen? Rör för 1300 kronor och lite mer? Låg prioritet. 

Kolla fasaden på hangarerna först? Ser inget vidare ut. Ganska ruttet längst ned. 

Vi gör underhållsplan och prioriterar åtgärder på anläggningen. 

Nya klipparen går fint. Traktorns effekt är tillräcklig. Stolen är okej med hyfsad plats att vara på. 

Dags att serva traktorn? Sälja den gamla klipparen? Fint klippt! 

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

  Vår bidragsansökan ska skrivas under hos kommunen. Ordnas av kassören. 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen.  

En medlem frågar om det går att sätta upp liten reparationsverkstad för headset i klubbens lokaler. 

Kan klubben upplåta kontoret för det? Fördelen för klubben? Presentera iden lite tydligare.  

. 

 §11. Övrigt. 

  Inget  

 

 §12. Nästa styrelsemöte: 

  Onsdag den 5/7 2017 kl. 18:00.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Tommy Erixon 

Sekreterare   Ordförande  


