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Styrelsemöte 2017-12-06 

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

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

 

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

  Föregående protokoll är okej att lägga till handlingarna. 

     

 §2. Hemsidan, FB och Bokningssystemet 

  Vi har ett nytt bankgironummer att använda med GiroDirect-inbetalningar via myweblog. 

Vi tar hjälp av mwl-supporten med att få igång det. Beräknas komma igång kring årsskiftet. 

     

 §3. Ekonomi 

 Den 30/11 hade vi: 

Kassa 
Bank* 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt¹ 

Summa/ 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

505 840  -216 442  -123 418  5 906  -11 700  -10 700  -37 900  111 586 kr 23 441  81 454  
 *) Inklusive motorfond på 245 363 Kr. 1) Inklusive inköpt fasadplåt till hangarerna för 30 983 Kr. 

 

Flygplansresultat den 30/11: 

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

Summa* 

Timmar 88,6 463,2 101,6 203,95 857,4 

Resultat 53 526 41 788 -11 042 2 989 87 261 135 000 222 261 kr 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

 

Resultat den 30/11  +277 669 kr. 

 

Sommarpriserna tas bort vid årsskiftet. Vid fortsatt bra resultat återkommer de nästa sommar. 

 

Beslutades att den resterande delen om 71 572 kronor i medlemslånen till KFY och VIN avslutas vid 

årsskiftet. Beloppen flyttas till respektive flygkonton i slutet av december. 

 

 §4. Flygplanen 

 

SE-KFY: 

Är nyservad och har fått magneten översedd.  

 

SE-VIN: 

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

på huvudbrytaren. Kopplas till en oljetrycksgivare-/lampa istället.  

Beslutades att vi införskaffar en likadan GPS som KFY och VUB har, en Garmin 500. 

Fortsatt glapp i transpondern? Testas, fler har haft problem med den. 

 

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. Blanketter för det är klara för underskrift. 

Efis G5 och blixtljus finns hemma färdigt för montage.  

 

SE-VUB: 

Reparationen beräknas vara klar den 11/12. Försäkringen sätts igång snarast. 

Flera besättningar är beredda att åka så snart vädret ser lovande ut. (Service-flygning). 

 

Beslutades att kostnaden för självriskelimineringen ändras från 200 till 400 kronor per år. 

 

OBS! Kom ihåg att tvätta och städa flygplanet efter dig. Lämna i samma skick som du själv önskar finna 

flygplanet. Det är svårt den här årstiden och flera medlemmar har klagat på det här. Gör ditt bästa. Tack! 

 



 

 

  

 §5. Skolning 

6 stycken helt nya elever läser teorikursen. Halva kursen är avklarad. Radioprov den 11/12 på ESSX.   

En medlem har inkommit med intresseförfrågan om att bli UL-instruktör. Beslutades att vi går vidare och 

sekreteraren utformar ett förslag till avtal. Anmälan och avtal görs klart i januari. 

 

 §6. Miljö 

Miljöpärmen är tillbaka från kommunen. Vi har fått en mall att använda i fortsättningen. 

Ny revision sker i höst. 

 

 §7. Säkerhet 

  Flyg säkert!  

 

§8. Fält och anläggningar. 

Ny vindstrut är uppe. Traktorn är vinterservad. Slungan ses över. Ska få ny motorvärmare i slungmotorn. 

 

 §9. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

  Inget 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen.  

  Inget 

 

 §11. Övrigt. 

Dags att sätta igång valberedning och boka in årsmötet. Sammankallande i valberedningen är 

Joakim Sjögren, övriga ledamöter är Lars-Arne Rosdahl och Martin Hyensjö. 

Preliminärt datum för årsmötet är torsdag den 25/1 kl 18:00. 

 

 §12. Nästa styrelsemöte: 

  Tisdag den 16/1 2018 kl. 18:00.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Tommy Erixon 

Sekreterare   Ordförande  


