
Köpings Flygklubb 

 

Styrelsemöte 2017-07-05 

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

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

 

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

  Föregående protokoll är okej att lägga till handlingarna. 

   

 §2. Hemsidan, FB och Bokningssystemet 

  Uppdaterad layout på hemsidan, ser bra ut! 

     

 §3. Ekonomi 

  

Den 30/6 hade vi: 

Kassa 
Bank* 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt 

Summa/ 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

385 020  -224 282  -122 615  18 662  -9 000  -9 500  -55 661  -17 376 kr 13 603  103 053  
 *) Inklusive motorfond på 162 963 Kr.  

 

Flygplansresultat den 30/6: 

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

Summa* 

Timmar 34,8 209,9 49,2 48,7 342,6 

Resultat 14 697    26 577    -4 219    2 791    39 846    84 000 123 846 kr 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

 

Resultat den 30/6  +209 229 kr. 

 

Då resultatet hittills i år är bra förlänger vi timprisrabatterna på SE-VIN med 60 kr till 690 kr/tim och på 

SE-VKE med 30 kr till 750 kr/tim till den 31/8.  

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

Dags för 50-timmars service under juli.  

 

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.  

Laddningsrelä och en av CDI-boxarna är utbytt. Nu fungerar båda magneterna bra. 

 

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. 

Inget nytt sedan förra mötet. Pantbrevet ska vara ur inskrivningsregistret och vi ska få det. 

Förre ägaren har rättat till och sänt in handlingar som Transportstyrelsen efterfrågat. 

Dags för service. 

 

SE-VUB: 

Det är svårt att se bränslenivån under flygning. Var noga med bränsleplaneringen och kontrollera nivån 

med stigrör innan flygning, 

Från lördag den 8/7 och en vecka framåt är planet stationerat på Siljansnäs. Flygläger pågår. 

Alla medlemmar är välkomna att besöka KSAK-stugan där möjlighet till övernattning finns. 

Det går att flyga VUB där uppe under veckan.  

. 

   

 



 §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. 

Har vi teorilärare så det räcker till? Dags för lärar-kick-off. 

Utbildningsansvaring kallar gamla och nya lärare till ett möte. 

 

 §6. Miljö 

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

kommunen.  

 

 §7. Säkerhet 

Säkerhetshistoriken är uppdaterad och säkerhetsträff hölls den 1/7. Ny träff hålls i höst. 

  Flyg säkert! 

 

§8. Fält och anläggningar. 

Dags att serva traktorn? Nu verkar topplockspackningen ha gett upp. 

Bör repareras omgående. Reservdelar tas hem snarast möjligt. 

Kom ihåg att slungan behöver ses över också. 

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

Vår bidragsansökan till kommunen har beviljats. 20 000 kr till driften och 4 655 kronor till utbildning.  

Tack för det! 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen.  

  Inget 

. 

 §11. Övrigt. 

  Inget  

 

 §12. Nästa styrelsemöte: 

  Onsdag den 9/8 2017 kl. 18:00.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Tommy Erixon 

Sekreterare   Ordförande  


