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ÅRSMÖTE Torsdagen 3/3
Torsdagen den 3/3 kl. 1900 är det årsmöte i klubbstugan. Dagordning för mötet återfinns
på den separata kallelsen till årsmötet.
Därefter kommer priser och diplom att delas ut samt fika serveras.
Även i år BJUDER klubben mötesdeltagarna på smörgåstårta till kaffet.

VÄLKOMNA!

FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET FRÅN STYRELSEN
Efter diskussionerna på höstmötet angående avgiftsystemet föreslår styrelsen att vi till
sommaren 2016 övergår till paketbetalning för segelflygning.
Vid köp av ett paket före flygsäsongens början erhålls ett lägre timpris. Om inget paket
köps flyger man till ett högre timpris.
Syftet med denna förändring är framförallt att jämna ut intäkterna mellan år med bra och
dåligt väder med tanke på att kostnaderna för våra segelflygplan huvudsakligen består av
fasta kostnader som inte varierar med hur mycket vi flyger.
I praktiken innebär det att man betalar in en summa innan man börjar flyga på våren och
sedan flyger man till ett lägre timpris. Om man väljer att inte betala för flygpaketet finns
det givetvis möjlighet att flyga ändå men till ett högre timpris.
Observera att flygpaketet INTE är en förskottsbetalning utan en grundavgift för att få det
lägre flygpriset.

BYGGLOKALEN
Vi är nu nästan klara med flygplanen men DU är hjärtligt välkommen till bygglokalen för
att hjälpa till med resterande arbete eller bara för att fika.
Verksamheten i bygglokalen pågår som vanligt varje tisdag och torsdag kväll mellan
cirka 1815 - 2100 och klubben bjuder på fika (ca 1930).

ALMANACKA 2016
Det finns fortfarande almanackor att köpa på klubben för de som ännu inte köpt någon.

NÅGRA NOTISER OCH KOM IHÅG
 Räkna med att flygpaket för flygsäsongen 2016 skall vara inbetald senast 31/4.
 Se till att certifikatet/läkarundersökningen är giltigt, förnya i god tid (har du några
frågor eller problem att ordna med läkare så kontakta gärna Lars Eliasson,
070-5652715).
Flygläkare kan sökas på https://flygl.transportstyrelsen.se/extweb/
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NY RADIOFREKVENS
Karlskoga har under hösten 2015 fått en ny radiofrekvens:
Anropssignal:
Frekvens:

Karlskoga Radio
130,175 MHz
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