
 

 

Köpings Flygklubb 

 

Styrelsemöte 2018-10-08 

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

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

 

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

  Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

     

 §2. Hemsidan, FB och Bokningssystemet 

  Den interna FB-sidan har inte fungerat som det var tänkt när den startades.  

  Beslutades att den stängs ned tills vidare. 

       

 §3. Ekonomi 

 Den 30/9 hade vi: 

Kassa 
Bank* 

Medlems- 
lån 

Flygkonto 
plussaldo 

Obetalda 
flygningar 

Present- 
kort 

Nyckel- 
depos. Övrigt¹ 

Summa 
"Likviditet" 

Räkningar 
på gång 

Bränsle- 
oljelager 

577 555  0  -172 158  16 808  -17 100  0  -141 425  263 680 kr 9 700  118 760  

 ¹) Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. 

 

Flygplansresultat den 30/9: 

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

Summa* 

Timmar 70,5 276,1 347,5 401,90 1096,0 

Resultat 32 171 4 418 8 563 31 002 76 154 173 593 249 747 kr 
 *) Inklusive motoravskrivningar enligt bilaga 1. 

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

  

Resultat den 30/9 är  +333 852 kr. 

 

§4. Medlemmar 

Välkomna nya medlemmar sedan förra mötet: Linus Dunker och Mattias Alm. 

Inga avgående medlemmar denna månad. 

Sammanlagt är vi nu 117 medlemmar, 14 kvinnor och 103 män. 

 

§5. Flygplanen 

 

SE-KFY: 

Dags att boka 100-timmars årsservice, i slutet av oktober eller början november. 

 

SE-VIN: 

Läcker lite i en ventilkåpspackning, byts ut och tvättas. För övrigt går den bra. 

 

SE-VKE: 

Återstår en del småjobb efter besiktningen. Groundad just nu för byte av förgasare. 

 

SE-VUB: 

 Går bra. 

 

§6. Skolning 

Skolgruppens bedömning för hur stor skolverksamhet klubben klarar av att dra runt ligger kring 15-20 

elever per år. Baserat på tre flyglärare och fem till sex teorilärare. Då behöver inte hålla teorilektioner.  

(Med tanke på att anläggning och flygplan ska räcka till för samtliga medlemmar som vill flyga). 

Pågående kurs har tio elever som förväntas göra klart teori och praktik. 

 

 



 

 

 §7. Miljö 

Tillsyn kommer i höst. Håll god ordning och reda på klubben. 

 

 §8. Säkerhet 

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

  Dags för ett nytt säkerhets-/medlemsmöte och säsongsavslut med lottdragning. 

  Kallelse kommer, preliminärt onsdag 24/10 kl 18:00. 

 

§9. Fält och anläggningar. 

Information från bygg-gruppen. Snart klart för gjutning i ”utskotten”. 

Banbelysningen åtgärdas innan vintern. Glödlampor och reservarmaturer finns hemma. 

 

 §10. Nyheter från förbund och myndigheter. 

  Inget. 

 

 §11. Förfrågningar till styrelsen.  

  Fråga från medlem om att vara i hangar och meka med egen bil. Nej. 

        

 §12. Övrigt. 

  Medlemmar erbjuder sig måla om utbildningslokalen. Bra! 

 

 §13. Nästa styrelsemöte: 

  Onsdag den 5/12 kl. 18:00. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Tommy Erixon   Mats Bergius  

Vice Ordförande  Sekreterare  


