
Villkor för medlemmar i Västerås Flygklubb 

Medlemskap i Västerås Flygklubb, VFK 

Ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen som behandlar ansökan och därefter meddelar beslut i dokumenterad form. 

Efter godkänt medlemskap och inbetald medlemsavgift har medlem tillgång att hyra de flygmaskiner som VFK 

tillhandahåller. För att medlem ska få använda/hyra VFK:s flygmaskiner skall en dokumenterad och godkänd s.k. 

utcheckning gjorts på respektive flygplan av en av styrelsen utsedd person (SE-KML, SE-KMI räknas dock som en maskin). 

Medlem ska vara registrerad i MyWebLog och inneha ett giltigt certifikat, med giltiga behörigheter och medical. Medlem är 

skyldig att uppdatera sina lämnade uppgifter i MyWebLog. I tillfälle att medlemskap nekas ska styrelsen lämna besked 

snarast till den sökande efter beslut.  
 

Giltighetstid och uppsägning 

Medlemskap gäller kalenderårsvis. Uppsägning av medlemskapet ska meddelas styrelsen skriftligen senast 

2 månader före kalenderårets slut, annars förlängs medlemskapet att gälla för nästkommande kalenderår.    
 

Gemensamt klubbarbete 

Medlem åtar sig att solidariskt utföra arbete eller uppdrag i den omfattning som VFK:s styrelse beslutar om från tid till 

annan (vanligen två halvdagar per år). Styrelsen kan kontaktas för klubbarbete eller uppdrag. 
 

Insättning flygkonto och årsavgift 

Skall ske till bankgiro 150-6617 med anvisat OCR nummer. Medlem hittar sitt OCR nummer i MyWebLog. 
 

Hyresvillkor flygplan 

Varje medlem är skyldig att försäkra sig om att flygplanet är luftvärdigt och att denne är behörig flygförare. 

Medlem är också skyldig att hantera flygplanet efter VFK:s och tillverkarens begränsningar och anvisningar. 

I flygplanshyran ingår ett luftvärdigt flygplan, bränsle och olja som förbrukas i normal omfattning, samt ett landningskort 

som gäller med viss begränsning i Sverige. VFK:s säkerhetsutrustning får användas vid flygning med VFK:s flygplan. 

För självrisker, uppkomna skador eller kostnader, som inte ingår i flygplanshyran, är medlemmen betalningsansvarig.  

Flygklubben erbjuder medlem att teckna en prisvärd självriskreducering.  

Efter användning av hyrd flygmaskin skall maskinen rengöras enligt anvisning. Om medlem väljer att inte rengöra 

flygmaskinen efter flygning debiteras 1,0 % av PBB. (F.n. 2015 ca 440 kr)  

Inköpt bensin och olja, i Sverige, återbetalas mot kvitto. Övriga inköp återbetalas med kostnaden, motsvarande VFK:s 

försäljningspris per liter. För återbetalning av godkända kostnader tillställs VFK:s kassör ett läsbart kvitto, senast inom 6 

månader från kvittodatum, med angivet datum, flygplan, medlemsnummer och var beloppet skall utbetalas. Vid senare 

inlämnat kvitto har medlem godkänt att stå för kostnaden själv. Extern reparation av hyrt flygplan skall godkännas av 

ordföranden innan den utförs. Uppkomna fordringar debiteras och krediteras i första hand genom medlems flygkonto och i 

andra hand genom faktura. 
 

Bokning 

Bokning av flygplan sker i MyWebLog. Om bokningstiden passerat med 20 min och ingen medlem dykt upp eller hört av sig 

så är planet fritt att disponeras av annan medlem. Vid bokning av flygplan mer än 24 timmar debiteras medlemmen för 

minst 1,5 flygtimmar per påbörjad 24 timmars period.  Nedsättning kan ansökas till styrelsen som då bedömer orsakande 

omständigheter.  
 

Betalning 

All flygning skall dokumenteras inom 24 timmar i maskinens resedagbok och bokas av i VFK:s anvisade loggprogram, f.n. 

MyWebLog. Betalningsansvarig för flygplanets hyres- och övriga kostnader är medlem som bokat flygningen i MyWebLog.  

Medlems flygkonto skall ha ett positivt saldo före flygning och hela hyreskostnaden skall finnas tillgängligt på medlems 

flygkonto senast inom 10 arbetsdagar. Om mer tid är så förflyter skickas påminnelse. Om beloppet inte betalas in kan 

ärendet komma att skickas till inkasso. Beviljat kreditbelopp på flygkonto för närvarande 2000 kr är avsett för den som 

flyger mycket inte ska hamna i en situation där det inte går att boka flygmaskin. Vid upprepade slarviga eller felaktiga 

uppgifter vid avbokning av flygplan kan VFK debitera flygkontot en rättelsekostnad. Förekommande avgifter regleras av 

styrelsen.  
 

Ovanstående tillämpningar kan komma att förändras genom nytt protokollfört styrelsebeslut, som medlem fortfarande 

skall vara bunden till. I övrigt gäller klubbens stadgar, från tid till annan regler och ordningsföreskrifter utfärdade av VFK:s 

styrelse eller myndighet. 


