Protokoll nr 8/2015

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2015-10-13
Närvarande: Rolf Beckius, Patrik André, Mikael Johansson, Krister Sjökvist, Tomas Katzin
Förhinder: Ingrid Svalander, Mikael Zagerholm

1. Öppnande
Mikael J hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.
4. Inkommen post
Vi har fått en fastighetsdeklaration om klubbhuset från taxeringsmyndigheten. Den behöver
bara skrivas under och skickas in. Vi har fått en önskan från Sten Norinder om att komma och
presentera nyheter om trafikvarvshöjd mm. Det är krav att minska miljöbelastningen som
ligger bakom. Vi har fått påminnelse om att 11/29 nu är stängd för säsongen.
5. Ekonomi – rapport från kassören
Klubben: Resultat +7 tKr, Kassabehållning +610 tKr. Då har vi i stället ett flygplan SE-VPO
som inköpts för 800 tkr. Det är upptaget till 100 tkr för motorn och 700 tkr för flygplanet
vilket skrivs av med 2000 timmar respektive 20 år. Ekonomin är alltså fortfarande under
kontroll. Timpriset för VPO är satt till 850:-/timma baserat på 200 flygtimmar per år. En del
kostnader, bl a service och bränsle är inte helt kända ännu varför summan kan behöva
justeras. Vi har också fått en del kostnader i samband med köpet. Bl a för service och
besiktning av VPO. Angående donationen till Visingsö har Rolf varit i kontakt med Svedbom i
ärendet. Troligen ligger ett klippaggregat högst på önskelistan. Inget beslut är dock taget.
Flygtider april :
KIK 20 (tot 197)
IDG 19(tot 119)
VAS 0 (tot 111)
6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK
VAS Reservdelar har nu kommit till Norge och vi hoppas att planet ska vara i flygskick inom
kort.
VPO har gått 11 timmar. Vi diskuterar flygbränsleförsörjningen till VPO. Planet tar 14-16 liter
per timma i 100-120 kt. Just nu kör vi blyfri 98 standardbensin i dunkar som Svedbom köper
hem.
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7. Medlemsfrågor
Vi har 5 PPL och 2 UL-personer i flygskolan, + en intresserad att läsa upp till PPL. 4 st från
föregående kurs är inte klara ännu. Vi noterar att vårt nya flygplan ger ett ökat intresse för
flygning.
8. Övriga frågor
Vi diskuterar att tipsa JP om att vi ar ett nytt plan för att marknadsföra klubben. Vi har inte
haft några renoveringar eller större utgifter för klubblokal och hangar. Vi har fått en fråga om
att ställa in ett par flygplan i hangaren mot ersättning inget beslut i frågan. Krister lägger in
eleverna som nya medlemmar efter hand som det blir aktuellt.
Vi diskuterar huruvida planen framför hangaren kommer att plogas utan att komma till
avslut.
Måndagen den 5/11 hölls ett intressant och uppskattat möte borta hos Prokitor
Den 26/10 kommer svensk flyghistorisk förening till klubben och håller föredrag.
Höstmötet beslutas till den 23/11 kl 19:00
9. Kommande möten
Styrelsemöten andra tisdagen varje månad nästa gång är. 10/11 kl 18:00.

10. Mötet avslutades
Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet

Justeras:

Patrik André

Mikael Johansson

