
 

 

Köpings Flygklubb 

 

Styrelsemöte 2019-03-06 

 
Närvarande:  Göran Karlsson, Ola Lindblad, Gudrun Furubäck, Veli-Matti Sorvari, 

Samuel Widarsson, Tommy Erixon, Rolf Hollsten, Bengt Palmestål, 

Joakim Sjögren, Mats Bergius.  
 

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

  Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  

(Bengt var med på hela mötet men kom inte med som närvarande). 

  Som protokollsjusterare valdes Samuel Widarsson och Bengt Palmestål. 

 

  Beslut tagna mellan mötena är: 

1. Budet på WT9-flygplanet höjdes med 7% till 132 000 kronor. 

2. Beslutas att köpa en begagnad transponder från Frankrike för 950 euro. 

     

 §2. Hemsidan, FB och Bokningssystemet 

  Kallelse med dagordning till årsmötet ligger uppe på hemsidan (inom stadgemässig tid). 

  Årsmöteshandlingarna kommer under medlemsfliken senast en vecka innan mötet. 

 

 §3. Ekonomi 

Den 28/2 såg det ut så här: 

 

 
 

Resultat den 28/2 med motoravskrivningar  +92 709  kr. 

 

Dags att förbereda bidragsansökan till kommunen. Senast den 31/3 ska det lämnas in. 

 

Det generella köpstoppet gäller fortfarande och alla större inköp ska alltid göras efter ett styrelsebeslut. 

 

Det är dags att ta bort en del gamla presentkort. Fem stycken är äldre än 2017 och tas bort. 

 

§4. Flygplanen 

Från och med den 1:a februari är våra flygplan med i Swedavias system för årskort på ett stort antal flygfält 

i Sverige. Information har sänts ut via myweblog. 

 

SE-KFY: 

En ny 8,33-radio är på gång. Montering planeras in. 

 

SE-VIN: 

Går fint! Tachomätaren är åtgärdad. Värmefläkten är åtgärdad. 



 

 

 

SE-VKE: 

Höjdroder ska ses över vid kommande service. Vibrationer vid vissa varvtal kan komma från fjädrarna i 

växellådan. Ses över vid kommande service. 

 

SE-VUB: 

Förgasarna återstår att synkronisera. Ny 8,33 radioapparat är monterad. Ny voltmätare är monterad. 

 

Beslutet att montera fjällmarkeringar på ett av UL-flygplanen återstår att genomföra. Totalt två 

kvadratmeter fördelas ut på flygplanet. Beställt. Kommer snart. 

 

Vänster sidoruta är skadad. Tejpad så att det går att flyga. 

 

§5. Skolning 

Pågående kurs har tolv elever. Fem nya och sju från förra kursen. Meteorologikurs klar.  

 

DTO, ”Declared Training Organisation”, fortsätter vi undersöka. 

 

 §6. Miljö 

Fortsätt håll god ordning och reda på klubben! 

 

 §7. Säkerhet 

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

  Nytt säkerhetsmöte planeras in tills i april. 

 

§8. Fält och anläggningar. 

Ny vindstrut finns hemma ska monteras snarast möjligt. 

Automatisk slangvinda till den nya UL91-bränsleanläggningen ska monteras. 

 

Information från byggruppen. Alla väggar är klara och nästan färdigmålade. Medlem sponsrar med ett 

bättre begagnat värmeaggregat. 

 

 §9. Nyheter från förbund och myndigheter. 

  Inget. 

 

 §10. Förfrågningar till styrelsen.  

1. Fråga från medlem om att hyra hangarplats för ett privat UL-flygplan. 

Nej, det finns ingen mer ledig plats för ett privat flygplan. 

2. Fråga från Himmeta Bygderåd om att besöka flygklubben under maj-juni nån gång. 

En presentation av klubbens tillkomst, historik, verksamhet och framtid.  

Kanske en del fika och flyg också för extra intresserade. 

Ja, de är välkomna. Samuel och Matti samordnar.  

        

 §11. Övrigt. 

  Dags att börja planera för årsmötet. Blir på torsdag den 21/3 kl 18:00. 

  Dags att starta planeringen av årets FlyIn på ESVQ den 4 maj! Reservdag den 5/5. 

  Alla som vill vara med och hjälpa till som funktionärer kontaktar Matti. 

 

 §12. Nästa styrelsemöte: 

  Onsdag den 10/4 kl. 18:00. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Tommy Erixon   Mats Bergius  

Vice Ordförande  Sekreterare  

 

 

…………………………..  …………………………… 

 Samuel Widarsson  Bengt Palmestål  

Protokollsjusterare  Protokollsjusterare  



 

 

 


