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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 

  Uppdaterad layout på hemsidan, ser bra ut! 

     

 §3. Ekonomi 

  

Den 31/7 hade vi: 

Kassa 
Bank* 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt¹ 

Summa/ 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

454 975  -224 282  -117 351  12 103  -8 100  -9 650  -49 981  57 714 kr 7 000  104 963  
 *) Inklusive motorfond på 162 963 Kr. 

Beslutades att 80 000 kronor återförs till motorfonden. Ordnas av kassören omgående.  

 

Flygplansresultat den 31/7: 

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

Summa* 

Timmar 62,6 290,7 71,0 83,41 507,7 

Resultat 38 216 36 292 -812 5 048 78 744 84 000 162 744 kr 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

 

Resultat den 31/7  +266 141 kr. 

 

Då resultatet hittills i år är bra beslutades att vi lägger in extra rabatter på flygpriserna from den 10/8 till 

den 30/9 så att samtliga UL-flygplan kostar 690 kr/tim utan abonnemang och 390 kr/tim med A-rabatt. 

Bra fluget samtliga piloter! 

 

Fråga om att använda girodirect med OCR-nummer i myweblog. Anslutningsavgift på 1000 kr och 450 kr i 

årsavgift samt en liten del till banken då vi behöver ett nytt bankgironummer. 

Beslutades att vi beställer det. Kassören tar det med banken i slutet av veckan. 

Fördel för medlem är att inbetalningen sker automatiskt och man ser sin inbetalning senast nästa bankdag 

kl 16, (tror vi). 

 

Förslag om att ta ut ett betalkort hos banken och utse en ansvarig för inköpen till klubbstugan, kaffe, 

dricka, hamburgare, glass och så vidare. Kassören kollar det också med banken.   

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY 

Har fått 50-timmars service. Headset är dåliga.  

 

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.  

Sprickor och hål håller på att lagas med gel coat filler. Framdäcket ska bytas. 

 

SE-VKE: 

Pantbrevet är ur inskrivningsregistret och vi har fått det. Vill vi behålla det eller ska vi avsluta det? 

Beslutades att vi avslutar det. 

 

 



SE-VUB: 

.  Är i ordning och har ett riktigt bra timpris, enligt ovan. 

  Svårt att stänga höger dörr? Går nog att finjustera. Alternativt köpa ny dörr? 

  Tips är att alltid stänga höger dörr utifrån.  

   

 §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. 

Utbildningsansvarig 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. 

Kom ihåg att slungan behöver ses över innan vintern. 

En nyckel från nyckelskåpet har varit borta en längre tid. Kom till klubben med den om du har den. 

Elledningen till vattenpumpen har satt sig. Provisoriskt lagad nu. 

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

30/9 går vårt nuvarande elavtal ut. Vi undersöker alternativ. 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen.  

  Inget 

. 

 §11. Övrigt. 

  Inget  

 

 §12. Nästa styrelsemöte: 

  Tisdag den 5/9 2017 kl. 18:00 och det blir ett öppet styrelsemöte dit samtliga medlemmar är välkomna! 

  Mejl skickas ut till samtliga medlemmar.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Tommy Erixon 

Sekreterare   Ordförande  


