
Köpings Flygklubb 

 

Styrelsemöte 2018-01-16 

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

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

 

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

  Föregående protokoll är okej att lägga till handlingarna. 

     

 §2. Hemsidan, FB och Bokningssystemet 

  GiroDirect-inbetalningar är igång. Fin årssammanfattning av ordförande på hemsidan. 

  Surfa inte på olämpliga hemsidor med klubbens dator. Nu får vi en del obehagliga skräpmejl. 

     

 §3. Ekonomi 

 Den 31/12 hade vi:  

Kassa 
Bank* 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt¹ 

Summa/ 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

447 975  -141 458  -218 170  6 330  -11 700  -10 700  -93 480  -21 203 kr 6 000  70 968  
 *) Inklusive motorfond på 245 363 Kr. 1) Inklusive interima skulder 87 000 kr till 2018. 

  

Flygplansresultat den 31/12: 

Flygplan SE-KFY SE-VIN SE-VUB SE-VKE Summa* 

Timmar 90,3 483,6 101,6 213,6 889 

Abonnem 18 551 50 875 13 050 23 191 105 667 

Resultat 36 926 90 235 -3 621 23 674 147 214 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

  

Preliminärt resultat den 31/12  +194 917 kr, före avskrivningar. 

Förslag på avskrivningar är: 

KFY 70 000 till 303 000 kr, VIN 30 000 till 120 000 kr, VUB 90 000 till 372 000 kr, summa 190 000 kr. 

Då skulle resultatet bli 4 917 kr. 

 

 §4. Medlemmar 

Välkomna nya medlemmar sedan förra mötet: Jonathan Thörn, Alexander Ekroth, Birgit Axelsson, 

Ronny Karlsson och Kjell Åke Brorsson. 

Tack till de avgående medlemmarna: Hans Hedman, Peter Alm, Dan Fredriksson och Marcus Grimstad. 

Sammanlagt är vi nu 100 medlemmar, 7 kvinnor och 93 män. 

Grattis till våra nya certifikatinnehavare: Alexander Ekroth. 

 

§5. Flygplanen 

 

SE-KFY: 

Inget 

 

SE-VIN: 

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

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

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

 

SE-VKE: 

Pantbrevet är avsluta men det återstår en del pappersarbete som Västerås SFK ska ordna med. 

Förgasarvärme är installerad och nu går motorn ännu bättre. Nya blixtljus är igång. 

 

SE-VUB: 

Flygplanet är klart och transport hem är inbokad. Den 24/1 räknar vi med att den dyker upp på ESVQ. 

Hjälp behövs från fler medlemmar med avlastningen från lastbilen. Kom och hjälp till. 

Ny 8,33-radio är beställd till VUB (i samband med att den kanske skulle flyga hem). 

 



 §6. Skolning 

7 stycken helt nya elever läser teorikursen. Halva kursen är avklarad. Snurrar på bra med duktiga elever. 

KSAK håller på att ordna med teoriutbildning på distans. Då kommer alla prov att göras på dator. 

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

presenterat intyg och avtalsförslag. Anmälan och avtal görs klart i januari. 

 

Träff med SISU som kan vara med och stötta oss i utbildning av ungdomar och kvinnor. T ex kan vi 

anordna en prova-på dag för bara tjejer. Även göra reklam för oss i gymnasieskolan. 

 

 §7. Miljö 

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

Ny revision sker i höst. Till sommaren anskaffar vi en ordentlig soptunna, och ett soprum kanske. 

 

 §8. Säkerhet 

  Flyg säkert!  

 

§9. Fält och anläggningar. 

Dags att beställa några nya vindstrutar. Snöröjare finns så vi räknar med att hålla fältet iordning. 

Lås och nycklar borde vi göra något åt. Vi har massor med nycklar ute. Nyckeldeposition fungerar inte. 

Vi borde göra några nya D-nycklar t ex borde flyglärare få en egen D-nycklar. C behövs också. 

 

 §10. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

  Inget 

 

 §11. Förfrågningar till styrelsen.  

  Inget 

 

 §12. Övrigt. 

Regler för flygning gicks igenom. Uppdaterad version kommer på hemsidan. 

Årsmötet är torsdag den 25/1 kl 19:00. Årsmöteshandlingarna fastställdes. Läggs ut på hemsidan innan 

torsdag den 18/1 kl 19:00. 

 

 §13. Nästa styrelsemöte: 

  Tisdag den 6/2 2018 kl. 18:00.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Mats Bergius   Tommy Erixon 

Sekreterare   Ordförande  


