
Köpings Flygklubb 

 

Styrelsemöte 2018-06-13 

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

Gudrun Furubäck, Veli-Matti Sorvari, Samuel Widarsson, Rolf Hollsten, Jimmy Norrman, 

Tommy Erixon.  
 

 

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

  Hade lite fel på ekonomisiffrorna. Övrigt var 47193 och flygplanrabatter var 91651. 

  Läggs till handlingarna. 

     

 §2. Hemsidan, FB och Bokningssystemet 

  FB hålls uppdaterat. Grill-diskussion kring vad och hur det grillas vid onsdagsflygningarna. 

  Beslut kommer under fält och anläggning. 

       

 §3. Ekonomi 

 Den 31/5 hade vi:  

Kassa 
Bank* 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt¹ 

Summa 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

613 966  0  -227 271  23 366  -13 500  -12 050  -116 987  267 524 kr 58 043  53 452  
 *) Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 

 

Flygplansresultat den 31/5: 

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

Summa* 

Timmar 25,3 155,5 158,9 221,43 561,1 

Resultat 7 095 1 021 -494 19 484 27 106 92 133 119 239 kr 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

  

Resultat den 31/5 är  +171 747 kr. 

 

Beslutades att vi går med i det statliga landningskortet med samtliga flygplan. Flygplatsföreningen ger 

ingen dispens för snabbare inträde. Vi kommer med vid årsskiftet 2018/2019. 

 

Självrisken på 10 000 kronor efter haveriet i Norge överklagas av piloten som anser att reglerna varit 

otydliga och man kunde översätta dem till norska förhållanden. Allt gjordes efter pilotens bästa omdöme så 

elimineringen borde gälla även i detta fall. Beslutades att vi släpper kravet och ser över reglerna. 

Styrelsen var oenig i beslutet men tre av fem tog beslut för nedläggning. 

 

Reglerna för självrisk ändras från den 1/7 så att elimineringen blir en reducering med 50%. Händer det en 

skada som regleras av försäkringen delas självrisken mellan piloten och klubben med hälften var för dem 

som löst självriskreducering. Beloppet på självrisken är 10 000 kronor utan reducering. Övriga regler kring 

det tas bort. Pilotens bästa omdöme gäller alla landningar men använd helst publicerade flygfält. 

Elever är befriade från självriskkrav under utbildning och klubben bjuder på reducering fram till närmaste 

årsskifte efter färdig utbildning.  

 

Bidragsansökan hos kommunen är godkänd med det vanliga driftsbidraget på 20 000 kronor. Tack för det! 

 

Resultatet i ”Kaffekassan” har ifrågasatts. Till och med maj månad ser det dock bra ut. Plus 11 000 kr. 

Swish gärna stora belopp. Ju större dess bättre. 

 

Beslutades att vi höjer bränslepriset från 23 till 26 kronor per liter från och med den 1/7. 

 

§4. Medlemmar 

Välkomna nya medlemmar sedan förra mötet: Jani Tasala. Inga avgående medlemmar denna månad. 

Sammanlagt är vi nu 111 medlemmar, 13 kvinnor och 98 män. 

 

 

 



§5. Flygplanen 

 

Samtliga flygplan har gamla dåliga headset. Beslutades att vi köper hem 10 nya headset. 

 

SE-KFY: 

Dags för 50 timmars service, planeras in i närtid. 

 

SE-VIN: 

Fel på trimmen, servo ska bytas omgående. 100-timmars service utförs samtidigt. 

 

SE-VKE: 

Bromsarna ska justeras. Service pågår. 

 

SE-VUB: 

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

Ett tanklock saknas. Provisoriskt löst tills vidare. Var försiktig vid tankning. 

 

§6. Skolning 

Alla elever utom tre från årets kurs är examinerade. Ny kurs med 12-13 elever har startat och första två 

skrivningarna är avklarade. 

Extra klubblärare med bra behörigheter är hemma över sommaren och kan extraknäcka som lärare. 

 

 §7. Miljö 

Tillsyn kommer i slutet av sommaren. Håll god ordning och reda på klubben. 

 

 §8. Säkerhet 

  Flyg säkert! Sträva alltid efter att följa reglerna. De finns där för vår säkerhet. 

 

§9. Fält och anläggningar. 

Information från bygg-gruppen kring isolering till varmhangar för underhåll. 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. Prioriteras! 

Arbetsdag planeras in. 

 

Nytt låssystem med ”taggar” har vi fått fint pris på. Då blir det motorlås på entredörren och nödutgång på 

den andra dörren. Pris för systemet med installation 11 000 kronor plus taggar för 50 kr/st. 

Beslutades att vi investerar i det. De gamla nyckeldepositionerna konfiskeras till förmån för rabatterat pris 

på taggarna. 

 

Beslutades att vi införskaffar en bra gasolgrill med stor tub för effektivare onsdagsgrillning. 

All grillning är förbehållen klubben på onsdagar. Hamburgermenyn är spikad tills vidare. 

 

Klipparservice är utförd. Ett lager i vänstra växeln behöver snart bytas. Kan användas. 

Traktorn är också tillsedd. 

 

Stor eloge till medlemmar som bjuder till och jobbar i klubben! Vi har fått det mycket finare och snyggare i 

stugan till exempel. Bra jobbat av inblandade för extra trivsel på klubben. 

 

 §10. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

  Inget utom headset enligt ovan. 

 

 §11. Förfrågningar till styrelsen.  

  Inget. 

    

 §12. Övrigt. 

  Inget. 

 

 §13. Nästa styrelsemöte: 

  Onsdag den 8/8 2018 kl. 18:00. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Tommy Erixon   Mats Bergius  

Vice Ordförande  Sekreterare  


