
Köpings Flygklubb 

 

Styrelsemöte 2018-08-08 

 
Närvarande:  Mats Bergius, Göran Karlsson, Ola Lindblad, Bengt Palmestål, Gudrun Furubäck, 

Veli-Matti Sorvari, Samuel Widarsson, Rolf Hollsten, Tommy Erixon.  
 

 

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

  Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna. 

     

 §2. Hemsidan, FB och Bokningssystemet 

  Långt mellan uppdateringarna. 

       

 §3. Ekonomi 

 Den 31/7 hade vi: 

Kassa 
Bank* 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt¹ 

Summa 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

615 115  0  -199 035  16 138  -16 200  -12 350  -131 535  272 133 kr 3 200  135 999  
 *) Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 

 

Flygplansresultat den 31/7: 

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

Summa* 

Timmar 49,6 213,8 254,0 321,79 839,2 

Resultat 23 174² -569 2 852 25 562 51 019 130 482 181 501 kr 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

²) KFY har sin stora service i december. (Då hamnar resultatet över året nära noll). 

  

Resultat den 31/7 är  +256 878 kr. 

 

Nyckeldepositioner avslutas i samband med att ett nytt låssystem med tagg installeras nästa fredag. 

Inga fler nycklar delas ut från och med nu. Taggarna kommer att kosta 100 kr per medlem. 

 

§4. Medlemmar 

Välkomna nya medlemmar sedan förra mötet: Karin Lövstrand, Stefan Lindell och Simon Klaasma. 

Inga avgående medlemmar denna månad. 

Sammanlagt är vi nu 114 medlemmar, 14 kvinnor och 100 män. 

 

§5. Flygplanen 

Samtliga flygplan har fått nya headset. Bra men krångla lite i inställningarna ihop med egna headset. 

Förvånansvärt många anmärkningar på UL-flygplanen under senaste tiden? 

Vid tveksamhet om anmärkning eller inte stäm av med tekniskt ansvarig Ola Lindblad, eller mekaniker 

Veli-Matti Sorvari, eller tekniker Björn Eltvik innan anmärkning skrivs. 

Observera att det endast är dessa tre som är behöriga att serva och reparera flygplanen. Vill man vara med 

och lära sig kontaktar man någon av dessa tre.  

 

SE-KFY: 

50 timmars service är utförd. Har fått en ny Garmin Area 660 GPS. 

 

SE-VIN: 

Soljalusi är på gång hem annars inget särskilt. 

 

SE-VKE: 

Ska också få soljalusi. 

 

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 de har 

kommit halvvägs i teorikursen. 

Via Swedish Ultraflyers finns möjlighet till utbildning i formationsflygning. Min 200 tim och väl influgen 

på typen är förkunskapskrav. Finns fler intresserade så går det att ordna i Köping. 

Tyvärr stämmer det att kopierade teoriböcker finns hos en del av våra elever. KSAB och några av 

författarna har polisanmält händelsen och en utredning pågår. 

 

 §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. Snabbkalkyl visar att vi kan isolera mitthangaren för någonstans kring  

150-200 tusen kronor. Beslutades att vi påbörjar jobbet och följer upp kostnaden noga. 

Plåtbeklädnad av hangarväggarna pågår och är snart klart. Bra jobbat av inblandade! 

Fler förslag finns på alternativ för egen större bränslecistern för blyfritt bränsle. Vi håller koll på det. 

Beslutades att vi beställer en ny cistern om det offererade priset fortfarande gäller. 

Göran Karlsson reserverar sig mot beslutet. 

 

 §10. Inkomna skrivelser, kallelser och förslag. 

  Henric Liljeström har meddelat att han lämnar sitt uppdrag som styrelsesuppleant. 

  Tack för tiden i styrelsen! 

 

 §11. Förfrågningar till styrelsen.  

  Beslutades att vi ändrar/uppdaterar avtalet med Live It. Matti tar hem nytt avtal. 

        

 §12. Övrigt. 

  Medlemsmöte hålls på onsdag den 5/9 kl 18:00. Samma agenda som vid förra medlemsmötet. 

 

 §13. Nästa styrelsemöte: 

  Onsdag den 12/9 kl. 18:00. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Tommy Erixon   Mats Bergius  

Vice Ordförande  Sekreterare  


