Protokoll nr 1/2013

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2013‐01‐14
Närvarande: Rolf Beckius, Patrik André, Mikael Zagerholm, Mikael Johansson, Ingrid Svalander, Bo
Wretmo, Rolf Lindbom, Daniel Sonnerfjord
Förhinder: Krister Sjökvist ,
1.

Öppnande
Ingrid Svalander hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Protokollet från 10/12 gicks igenom.
Vi noterar att några listor över arbetsplikt inte har kommit upp.
Elkostnaden för husvagnen är inte reglerad.
4. Inkommen post
Flygsportförbundet har bjudit in till årsstämma i Uppsala. Den medlem som vill medverka kan
gärna ta kontakt med styrelsen. Anmälan görs i så fall till flygsportförbundet senast 2/2
5. Ekonomi – rapport från kassören
Per sista december.
Bolaget: Kassa 369 tkr, resultat ‐51 tkr. Därav är realisationsförlusten på VAT 24 tkr .
Klubben: Kassa 688 tkr. Resultatet är ‐557 tkr. (Därav är förlusten på ILV 500 tkr. )

Flygtider:
186 KIK
70 VAS
Flyguttaget i december var nästan 6 timmar. 2 på KIK och 3,5 på VAS. Totalt har vi hittills
flugit 513 timmar i år.
Visingsö har ett överskott på c:a 3 tkr . Det har kommit en faktura för 2013 års hyra som
betalts, samtidigt som vi på bakvägar hört att kommunen har ytterligare krav på oss som vi
inte fått faktura på.. Vi avvaktar åtgärder tills kommunen hör av sig.
Vi diskuterar arbetsplikten och konstaterar att det funnits fullgod information om den. Det
framgår såväl av AIP som de listor som suttit på anslagstavlan. Vi beslutar att dra 800:‐ från
de som inte utfört arbete. Inför 2013 har vi beslutat att var och en ska få utpekade
arbetsuppgifter och inte som i år kunnat välja själva.

Protokoll nr 1/2013

Rolf skriver en faktura till Northern Helicopters angående hangarhyra för en reparation.
Elkostnaden mm för husvagnen måste regleras. Vi noterar att det är ganska dryga kostnader.
Mikael Z vill hyra in sig i hangaren med en helikopter. Vi beslutar att hyra ut plats för 1 000:‐/
månad, vilket är betydligt mer än vad vi tagit ut tidigare. Rolf B fakturerar ett halvår i
förskott. Mikael ska komplettera med en instruktion om hur rangering ska gå till. Det är inte
svårt.
I bolaget kan det behövas ett tillskott från klubben. Det är onödigt att ta fram en förlust i
bolaget. Det är viktigt att bolaget har en stabil ekonomi. Det är också rimligt med tanke på
den starka kassan som finns i klubben.
6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
VAS har gått 6 h efter service. KIK håller på att kläs om. Den har 22 timmar kvar till
intervallet.
7. Flygskolan
Inget nytt att rapportera. Vi har två elever i skolan.
8. Övriga frågor
Visingsö vi diskuterar ett brev för att be kringliggande klubbar om stöd för fältet. Varje krona
räknas. Patrik tar fram ett nytt förslag. Vi skickar brevet till lämpliga flygklubbar,
turistorganisationer mm.
Vi resonerar om vi ska ansöka om ökat antal starter/landningar med anledning av att vi skulle
behöva höja användningen om hyreshöjningen tillåts slå igenom. Det är dock ett riskabelt
företag och vi fattar inte beslut i frågan.
Vi diskuterar datum för årsmötet. Vi vill inte ha en fredag och ändrar därför till måndag 25/2
19:00 Micke Z bokar lokaler och skickar ut inbjudan via MyWeblog. Ingrid kompletterar med
papperspost.
Micke Z har tagit fram en trådlös router och nätverkskamera så att det kommer att gå att se
vädret utan att åka upp till klubben. Jonas Pettersson lämnade förslaget och har erbjudits att
montera upp den.

Vi resonerar kring att bjuda in Eksjö och Tidaholm och höra efter om de är intresserade att
ställa flygplan hos oss för att kunna flyga under vintern. För att få det att fungera kan vi
behöva ordna med någon form av medlemskap så att även de andra flygklubbarna kan få
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tillträde till fältet – Daniel kontaktar Eksjö för att efterhöra intresset.

Hans Nilsson, som har tagit över hemsidan presenterade idéerna för framtiden. Det kommer
att bli en helt ny hemsida, men med samma adress. Arbetet med överläggningen ska göras
under vintern.

Kommande möten
Styrelsemöte hålls normalt andra måndagen i månaden kl 17.30. Juli månad mötesfri.
Följande datum är 11/2. Årsmötet ska hållas den 25/2 kl 19:00.

9. Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras:

Patrik André

Ingrid Svalander

