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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 

  Jobb pågår med att få in GiroDirect så inbetalningarna går automatiskt och snabbare med OCR-nr. 

     

 §3. Ekonomi 

  

Den 31/8 hade vi: 

Kassa 
Bank* 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt¹ 

Summa/ 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

497 228  -224 282  -119 089  10 662  -8 100  -9 950  -8 707  137 762 kr 1 609  73 409  
 *) Inklusive motorfond på 162 963 Kr. 

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

 

Flygplansresultat den 31/8: 

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

Summa* 

Timmar 72,0 350,9 101,6 123,26 647,8 

Resultat 43 204 39 735 -3 528 5 955 85 366 115 000 200 366 kr 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

 

Resultat den 31/8  +306 030 kr. 

 

Då resultatet hittills i år är bra beslutades att de extra rabatterna på flygpriserna förlängs till den 31/10 så att 

samtliga UL-flygplan kostar 690 kr/tim utan abonnemang och 390 kr/tim med A-rabatt. 

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY: 

Går bra, flyg mer! 

 

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.  

Framdäcket ska bytas.100-timmar är utförd. PTT-knapp är beställt. Lös mutter i cowlingen åtgärdas. 

Se upp med vattenläckage. Är åtgärdat men kolla noga. Sprickor på vingarna vid insteget ska undersökas. 

 

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. Inget gjort på det ännu. 

Friktionskopplingen på gasreglaget ska åtgärdas. Bränsleslang från tank till pump ska bytas. 

Krånglig radio- och transponderinställning? Kurs och instruktion kommer. 

GPS-en borde få nya kartor. Beslutat sedan tidigare att samtliga flygplans GPS-er ska uppdateras. 

 

 

 

 

 



SE-VUB: 

.  Havererade på flygfältet i Stryn, Norge den 30/8. Fick ett genomsjunk på kort final och stukade 

landningsställ, propeller mm. Är hemtransporterad till Köping och kan ses i hangaren. Bra jobbat av Matti 

Rolf K. Försäkringsbolaget kollade skadorna idag. Generalagenten kommer hit och besiktigar den på 

torsdag. Efter det sammanställs en offert på reparationskostnaden. 

   

 §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. 

 

Spaka själv är på gång. Kom till klubben på lördag den 9/9. 

 

 §6. Miljö 

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

kommunen. Vår pärm för kemikalieförteckningar ska kopieras. Är inlämnad till Miljökontoret. 

 

 §7. Säkerhet 

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

Preliminärt den 18/10 tillsammans med säsongsavslut och lottning på onsdagsflygningarna. 

  KSAK med Rolf Björkman håller motorflygchefskurs i december, om vi vill sända en kandidat. 

  Flyg säkert! 

 

§8. Fält och anläggningar. 

Kom ihåg att slungan behöver ses över innan vintern. Elavtalet ska tecknas på nytt senast den 30/9.  

Till nästa sommar måste vi göra en ordentlig åtgärdsplan för att snygga till och förbättra hangarerna. 

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

Köpa nytt fjällkit, två flytvästar, nya headset samt fjällmarkering till flygplanen. Det gör vi.   

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen.  

  Vad krävs för att få flyga klubbens flygplan? Medlemskap och att man följer klubbens regler. 

  Om man vill provflyga då? Gör det med flyglärare! (Men inte EK-flygning). 

  Är det okej att jag flyger på en annan medlems abonnemang? NEJ! Abonnemang är personliga. 

  Okej att flyga med djur i flygplanen? Hundar, katter, annat? Nej, visa hänsyn till allergiker. 

. 

 §11. Övrigt. 

Spaka själv på lördag. Annonsera på FB? 300 kr för 4000 till visningar, 10000 totalt. 

Fixa det och lämna in kvitto för utlägget.  

Drakflygning på Krillan i helgen (Kristinelundsbadet), se upp med höjden. 

Testa sjöflyg i klubben? Undersök mera. 

Bussresa till Arlandasamlingarna? Intressant, ta in intresseanmälningar. Minst 20 pers? 

Bengt är sammanhållande och intresseanmälan med förslag på datum sänds ut. 

Vi kollar Norge-bilder och äter pizza efter mötet. 

Tack alla för ett trevligt möte!  

 

 §12. Nästa styrelsemöte: 

  Onsdag den 11/10 2017 kl. 18:00.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Tommy Erixon 

Sekreterare   Ordförande  


