SSFK Styrelsemöte 06 2021-06-10
Genomgång av utestående medlemsskulder.
Skattmästaren & ordföranden fortsätter arbetet med att minska och rätta till medlemmarnas
utestående skulder.
DTO-skola för bogserförare.
Upprätta avgifter för skolan bordlägges till kommande möte, SM-07.
Ev. mail beslut om nödvändigt.
Ny segelflygchef status.
Valberedningen arbetar med frågan.
Taket på segelflyghangaren.
Då taket på segelflyghangaren läcker på flera ställen så behöver det åtgärdas på något sätt.
Ett sätt är att byta och sätta in nya längre farmarskruvar. Även övriga uppmanas att söka
lösningar på problemet.
Digital postlåda.
Bordlägges tills vidare.
Administration av Nordea. Ska vi ha 2 som signerar räkningar.
Det är nu 3 personer som kan signera hos Nordea. Vi skall fortsätta med att 2 personer signerar.
Olle Ahlberg undersöker med Nordea om det går att ordna så att endast en person behövs för
signering vid mindre belopp.
EU-medborgare som SSFK-medlemmar. Avgift till Segelflyget.
Olle Ahlberg frågar Henrik Svensson från Segelflyget, vid hans besök hos oss under AVA-veckan.
Swedavias landningskort för SE-UPH.
BESLUT: Styrelsen godkänner att UPH anskaffar ett landningskort. Kostnad för klubben 533 kr.

Inköp av ny diskmaskin & ny spis.
Diskmaskin redan inköpt för 3500 Kr efter rådfrågning med styrelsemedlem.
Spisarna fungerar men har inte rätt kapacitet vid stora matlag, många gäster.
Några är för några är emot att förnya spisarna. Olle Ahlberg fortsätter resonemang med
Katarina Bruce. Beslutet fordrar en ytterligare undersökning.
Bordlägges tills vidare eller med ett mail/telefon beslut.

Flygsimulator till Långtora
Styrelsen är för ett förslag om att skapa en flygsimulator med Anders Cestar som ansvarig.
Önskar att Anders återkommer till styrelsen med ett förslag med pris, utrustning och
tidsplanering.
Inspektion av Långtora
Inspektion av vår verksamhet kommer att ske i 16/6 av Henrik Svensson från Segelflyget,
samtidigt som han besöker oss under AVA-veckan.
AVA-läger status
Katarina Bruce redogör för statusen. 17 AVA elever varav 3 från klubben. Mat varje dag
via ”foodtruck”. Kanske kan FOX:en hinna hem från Polen. Föredrag varje afton.
Flygdag med Gabriels skola.
Hela evenemanget är flyttat till hösten.

Flygdag med FFK ungdom
Diskuteras med Gabriel Lidbeck. En del administrativa frågor behöver hanteras av
segelflygchefen. Flygdagen kan bli aktuell under hösten.
Flygning med konsult-firma
Inte mycket nytt men konsult-firman, Berotech önskar att komma 28/8 för en flygdag.
Läger hos Siljansnäs flygklubb
Stefan Löfgren tror att det går bra att ordna boende.
Eftersom det är utflyttad verksamhet så behövs en säkerhetsansvarig i samråd med vår
segelflygchef. Tas fram efter att vi vet vilka som vill komma med på lägret. Information
på hemsidan behöver komma ut.
Luftrums överträdelser under veckan som var
Tre konstaterade luftrumsöverträdelser och piloten skriver en ASR störningsrapport för att
skicka till Segelflyget. För att undvika dessa problem så har Olof Karlström åtagit sig att
ordna en utbildning.
Tömning avloppstank vid Tullingehangaren.
BESLUT: SSFK övergår till månadstömningar under sommaren. Akuttömning ej tillåtet,
hög kostnad. Extra tömning med minst 5 dagars väntetid kan eventuellt accepteras.
Instruktionen vid överfull tank kan ändras till att kontakta en namngiven person istället
för att ringa avloppsfirman.
Kapell till SE-UGI
BESLUT: Klubben köper ett kapell för SE-UGI av Johan Dahlquist för 2000 Kr.

Medlemmar som önskar en kopia av denna eller tidigare styrelseprotokoll kan kontakta
sekreteraren eller kansliet.
Sekreteraren
Peter Biltz

