
Köpings Flygklubb 

 

Styrelsemöte 2018-05-16 

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

Gudrun Furubäck, Veli-Matti Sorvari, Jimmy Norrman, Rolf Hollsten.  
 

 

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

  Föregående protokoll justeras med närvarande. Ny kopia till hemsidan. 

     

 §2. Hemsidan, FB och Bokningssystemet 

  FB hålls uppdaterat. 

       

 §3. Ekonomi 

 Den 30/4 hade vi:  

Kassa 
Bank* 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt¹ 

Summa 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

512 956  0  -227 717  11 697  -13 500  -11 300  -58 889  213 247 kr 47 028  50 768  
 *) Inklusive motorfond på 420 996 kr. 1) Förbättringar VUB 35000 kr. 

 

Flygplansresultat den 30/4: 

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

Summa* 

Timmar 14,1 136,0 94,3 142,83 387,2 

Resultat 3 202 2 556 -8 687 10 476 7 547 99 199 106 746 kr 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

  

Resultat den 30/4 är  +135 766 kr. 

 

Beslutades att vi går med i det statliga landningskortet med samtliga flygplan. Kanske kommer vi med i 

systemet den 1/7. Flygplatsföreningen tar beslut vid deras nästa möte. 

 

Interhannover godkände våra kostnader för SE-VUB så när som på 2 100 kronor. Självrisken blev 10 000 

kronor helt enligt försäkringsbrevet. Den kostnaden debiteras piloten i myweblog. 

 

§4. Medlemmar 

Välkomna nya medlemmar sedan förra mötet: Mikael Öhberg, Lars Gustafsson, Sami Häkkilä, Ann Larsen 

och Gustav Weidman. Inga avgående medlemmar denna månad. 

Sammanlagt är vi nu 110 medlemmar, 13 kvinnor och 97 män. 

 

§5. Flygplanen 

 

SE-KFY: 

Inget nytt. 

 

SE-VIN: 

Byte av motorkuddar pågår. Samt diverse andra reparationer. Beräknas vara klar innan helgen. 

Specialtejp för åtgärd av sprickor på vingar köps hem. 

 

SE-VKE: 

Vi har köpt ”ett kit” med begagnade delar (från SE-VKB). Soljalusier bör införskaffas, ca 1200 per sats. 

Köps hem till båda Zephyrerna. 

 

SE-VUB: 

Se upp med tankmätarna som inte alltid fungerar. Flottörerna verkar fastna i tanken. Använd stigröret och 

kolla bränslenivån med. En del saker ska åtgärdas när vi fått igång på SE-VIN. 

 

  

  



§6. Skolning 

Alla elever utom tre från årets kurs är examinerade. Grattis till certifikaten! 

Ny kurs med 13 elever har startat och första skrivningen är avklarad.  

Samuel hälsar från Ålleberg att det går bra med FIK.kursen. 

 

 §7. Miljö 

De nya soptunnorna är igång och töms var 14e dag. Tillsyn av kommunen är på gång. Ordning och reda! 

 

 §8. Säkerhet 

Bra betyg till våra medlemmar som ställer upp på de årliga Klubb-PC-kontroll-flygningarna. Bra attityd! 

  Flyg säkert!  

 

§9. Fält och anläggningar. 

Information från bygg-gruppen kring isolering till varmhangar för underhåll. Material strömmar in hela 

tiden. Stort tack till Gytis! En byggbudget med ett maxbelopp tas fram. Kalkyl på hur det slår på 

timpriserna tas också fram. Vi har kollat kostnad för eventuellt bygglov. En 12x12 meters byggnad går på 

cirka 12000 kr. 

Plåtbeklädnad av hangarväggarna ska utföras under sommaren. Läkt 22x70 införskaffas. 

Arbetsdag planeras in. 

Från den 1/6 är nyckeldepositionen 300 kronor. Ny blankett kommer. 

 

 §10. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

  Ny datalagringslag, GPRS, är på gång. Sprid inte medlemsuppgifter utanför myweblog. 

  Banken vill ha in dokument för registrering av huvudmän för den juridiska personen (klubben). 

  Kassören stämmer möte med banken. 

 

 §11. Förfrågningar till styrelsen.  

  Fråga från medlem om det går att få sätta upp en tälthangar för en egen UL-kärra. Vart då? 

  Möjlighet finns säkert att ställa den på modellflygarnas område där det stod en hangar tidigare. 

    

 §12. Övrigt. 

  Flyin-resultatet är inte sammanställt men preliminärt gick det plus med 5-6 tusen kronor. 

 

 §13. Nästa styrelsemöte: 

  Onsdag den 13/6 2018 kl. 18:00.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Göran Karlsson  Mats Bergius  

Ordförande   Sekreterare  


