Protokoll nr 9/2013

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2013-10-14
Närvarande: Rolf Beckius, Daniel Sonnerfjord, , Krister Sjökvist, Mikael Johansson
Förhinder: Mikael Zagerholm, Ingrid Svalander, Hans Nilsson, Bo Wretmo, Patrik André

1.

Öppnande
Daniel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Från 12/8 gicks igenom. Noterade att vi närmar oss höstmöte med förberedelser. Samt
möten ang. Visingsö. Ingen närvarande som kunde redogöra för gemensam översyn gällande
bygglov på baracken.
4. Inkommen post
5. Ekonomi – rapport från kassören
Bolaget: Resultat: -5 tKr , Kassabehållning +402 tKr.
Klubben: Resultat +22 tKr, Kassabehållning +715 tKr.
Flygtider september:
KIK 36 (tot 217)
IDG 6 (65 tot)
VAS 16 (155 tot)
6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
VAS 27 timmar sedan senaste service. KIK är på 100h service. T/B vajer till stol på
passagerarsida.
7. Flygskolan
5 nya PPL piloter närvarade på upptaktsmötet efter Spaka-själv, dock inga UL. Bosse följer
upp dessa.
Teorikurs påbörjas 15 okt. Eleverna kommer genomföra ett par flygpass per person innan
vintern för att upprätthålla intresset när det mestadels blir teori annars.
8. Övriga frågor
Ytterligare ett möte ang öa., lantmäterisammanträde den 22/10 strax efter 10:45. Visingsö
vandrarhem, vem/vilka går?

Protokoll nr 9/2013

Vi är nu uppe i 98 st medlemmar i myweblog, hur göra, blir vi 100 så kostar det mer.
Principiellt har vi vår matrikel numer i myweblog varför alla inkl stödmedlemmar även de
måste ha ett inlogg. Vi tror det är enklast om vi tar den ngt högre avgiften om vi överstiger
100 st snarare än att börja undanta vissa med risk för att de skapar oreda när dessa inte
ligger i samma matrikel.
Gälande myweblog lyfte Beckius även frågan kring om vi ska visa intresse för postgiro
betalningar med personlig OCR som myweblog efterfrågar intresse för att införa. En
engångskostnad på ca 2000:- för att gå med och därefter 300:-/år. Inga beslut fattade.
Inbjudan till höstmöte via mail, inget krav på hur detta möte ska utlysas men det är hög tid
att göra ett utskick nu med en månad kvar. Daniel gör utskick i myweblog.
Mötet blir på klubben, vi behöver då fixa mackor till detta, Daniel fixar.
Ny medlemsavgift inför 2014, förslag från styrelsen till höstmötet.
Redogörelse för kontakt med Young Pilots, Daniel har kontaktat dem och erbjudit dem hjälp
och stöd. Dock är intrycket inte att de på ett tillfredsställande sätt har ngn vital förening
ännu. Vi väntar och ser, vore kul om det kommer igång. Skulle innebära flygrelaterad
ungdomsverksamhet vilket vore bra!
Diskussion kring underhållsbehov. Ngt måste göras! Vi medlemmar måste bli mer aktiva.
Kombination av fixardag och hyra in hantverkare för jobbet. Hur finansierar vi denna
kostnad? En lista med att-göra uppgifter bör upprättas som kan användas för att fördela jobb
till medlemmarna.
Krister har köpt in ny TV á 2800:9. Kommande möten
Nästa styrelsemöte 11/11. Höstmöte 18/11.

10. Mötet avslutades
Vid protokollet

Justeras:

Daniel Sonnerfjord

Mikael Johansson

