Protokoll nr 10/2012

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2012‐09‐10
Närvarande: Rolf Beckius , Patrik André , Mikael Zagerholm, Ingrid Svalander, Rolf Lindbom, Mikael
Johansson
Förhinder: Bo Wretmo, Daniel Sonnerfjord, Krister Sjökvist
1.

Öppnande
Mikael Z hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Protokollet (nr 8) godkännes.
4. Inkommen post
En medlem har hört av sig angående felaktigt påförd arbetspliktsavgift. Vi noterar att AIP är
otydligt när det gäller detta och beslutar att endast huvudmedlem ska ha arbetsplikt.
Kassören går igenom räkenskaperna och återbetalar felaktigt påförda avgifter.
Vårt överklagande av Gunnar Petterssons överklagande har gått vidare. Noteras att vi i ett
parallellt ärende från Pettersson angående missfall bland kor fått mycket starkt vetenskapligt
stöd från kommunen och lantbruksuniversitetet vilket har bifogats vårt överklagande.
5. Ekonomi – rapport från kassören
Per sista augusti.
Bolaget: Kassa 195 tkr, resultat + 11 tkr .
Klubben: Kassa 123 tkr, resultat – 46 tkr

Flygtider:
121 KIK
157 ILV
75 VAT
55 VAS

Flyguttaget i augusti var hyggligt bra ”bara” den näst sämsta augustimånaden de sista 10
åren. Vi har hittills flugit 400 timmar i år. Det är dock fortfarande betydligt under budget på
900 timmar/år.
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6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK har drygt 20 timmar kvar. ILV är nyservad. Läget med VAS och VAT är oklart.
7. Flygskolan
Spaka själv är avklarat. Lördagen bjöd på prima flygväder, medan söndagen var desto sämre.
Flera har spakat själv under efterföljande vecka. Det är oklart hur många intresserade elever
vi har, informationsmötet hålls strax efter styrelsemötet.
8. Övriga frågor
Göran Bucht föreslår att dörren mellan korridoren och kontoret sätts tillbaka för att hindra
damm och gaser från verkstaden att tränga in i kontoret och klubbrummet. Om vi dessutom
flyttar kodlåset och därmed huvudingången till västra ingången kommer det ändå att bli
direkt ingång till klubbrummet. Vi noterar att kodlåset börjar bli slitet och att det troligen
behövs underhåll i alla fall. Styrelsen tycker att båda delar är bra förslag. Ingrid undersöker
kostnaderna för att flytta kodlåset.
9. Försäljning av SE‐ILV.
Andersson Aircraft har gett skambud på både ILV och KIK. Bondesson kollade planet medan
den stod i Skövde. Han hade noterat ett 20‐tal fel och förbättringsmöjligheter på planet.
Planet behöver vara i nyskick om den ska gå att sälja vidare. Han har lämnat ett pris som är
tillräckligt högt att diskutera från. Sedan det allmänna mötet om flygplansförsäljning har vi
mandat att arbeta vidare.
Beslutas att gå vidare och kalla till klubbmöte 24/9 kl 19:00 för att besluta om eventuell
försäljning av ILV. I beslutet bör ingå uppfräschning av KIK och borttagning av 3 600:‐
Bokföringsvärdet på ILV är i dag betydligt högre än ett väntat försäljningspris, men
bedömningen att det är en ännu sämre affär att vänta kvarstår. Micke Z bjuder in till möte.
10. Försäljning av SE‐VAT
Micke Johansson tar över försäljningen av SE‐VAT. Han byter annonser på lämpliga ställen.
Bra tillsatsvikt är ett stort argument.

11. Övriga frågor
I klubb‐AIP framgår att FFK‐medlemmar måste vara medlemmar i Jönköping flygklubb för
flygningar. Det framgår dock inte vilket medlemskap man måste ha. Vi beslutar att
gästmedlem eller huvudmedlem har rätt att flyga klubbens plan genom FFK. Egenträning är
dock OK.
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Kommande möten
Styrelsemöte hålls normalt andra måndagen i månaden kl 17.30. Juli månad mötesfri.
Följande datum är aktuella 8/10, 12/11, 10/12, 14/1 och 11/2. Höstmöte 19/11.

12. Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras:

Patrik André

Mikael Zagerholm

