Protokoll nr 7/2013

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2013-06-10
Närvarande: Rolf Beckius, Mikael Zagerholm, Patrik André, Daniel Sonnerfjord
Förhinder: Ingrid Svalander, Krister Sjökvist, Mikael Johansson, Hans Nilsson, Bo Wretmo.

1.

Öppnande
Mikael Zagerholm hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Vi noterar att vi inte är beslutsföra, men tar ändå
informationspunkter.
3. Föregående protokoll.
De flesta punkter är avklarade.
4. Inkommen post.
Gunnar Pettersson har överklagat kommunens bygglov för förrådsbyggnad på Visingsö med
hänvisning till att den är blå. Inte röd.
Han har också överklagat dispens på strandskyddsbestämmelserna för containern. Vi noterar
att våra gemensamma skattepengar förbrukas i rasande takt av dessa överklaganden.
5. Ekonomi – rapport från kassören
Ställning per sista maj.
Bolaget: Kassa 406 tkr, resultat 21 tkr.
Klubben: Kassa 721 tkr. Resultatet är -2 tkr.

Flygtider:
25 KIK, totalt under året 82 timmar
15 VAS, totalt under året 47 timmar
IDG 6 timmar, totalt 12 timmar
Totalt har vi flugit 140 timmar.
Vi har fått tre bidrag till Visingsö om totalt 1500:-
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6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK har nyligen varit på service.

7. Flygskolan
En PPL och två UL håller på att skola.
Övriga frågor
Säkerhetsgenomgången med flygplatsen är genomförd. Medlemmar själva behöver inte
notera flygningar när tornet är stängt i den särskilda listan. Vi kan få använda en kod för att
släppa in gästande piloter utan att åka upp till fältet. Nuvarande lås klarar dock inte
kodhantering på ett bra sätt.
Vi skulle behöva en underhållsplan för fastigheten. Likaså behöver stugan på Visingsö
fräschas upp. Det är troligt att vi måste leja ut arbetet. Det har visat sig svårt att få med
medlemmar på frivilligt arbete.
Vi resonerar kring hur vi ska få uppslutning till en fixardag.
Hemsidan – vi behöver ha upp en ny pronto!

8. Kommande möte
12/8 18:00. OBS Ny mötestid.
Senare mötesdatum är 9/9, 14/10, 11/11, 9/12, 13/1, 10/2, 10/3. Notera att juli månad är
mötesfri. Höstmöte beslutas senare

9. Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras:

Patrik André

Mikael Zagerholm
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