Protokoll nr 1/2018

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2018-01-15
Närvarande: Peter Peltonen, Tomas Katzin, Maher El Kary, Patrik André, Erik Gaude, Ingrid Svalander,
Krister Sjökvist, Henrik Lilliesköld

Förhinder:

1. Öppnande
Peter hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Föregående protokoll är anteckningar från julmötet som inte var fullt beslutsmässigt. Vi går
igenom protokollet och lägger det till handlingarna.
4. Inkommen post
Ingen särskild inkommen post. Vi har fått påringningar från en person som känner sig störd
av flygtrafiken. Vi försöker bemöta de här påringningarna hövligt.
5. Ekonomi. Rapport från kassör
Arbetet med bokslutet pågår. Rolf Beckius och Erik Gaude hjälps åt. Klubben kommer att få
ett positivt resultat för 2017 om 20-50 tkr. VPO har haft lågt flygtidsuttag p.g.a.
reparationstiden och KIK har haft relativt höga reparationskostnaderna. Vi kommer att byta
bokföringssystem till ett nätbaserat och därmed sänka kostnaderna. Samtidigt minskar risken
att kassörens dator skulle haverera.
Flygtider t o m 31/12 -17
KIK 409 tim
IDG 132
VAS 34
VPO 97
Liksom 2016 var uttaget, främst på KIK högt jämfört med tidigare år.

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
VPO – Batteriet har varit för klent. Vi har beställt ett nytt och kraftigare batteri och
arrangerar så att det blir lättare att underhållsladda.
Det är möjligt att det finns backupbatterier i skärmarna som också behöver bytas. Peter
pratar med Bosse om kontroll av dessa.
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KIK – Vi har ett par plåtreparationer som behöver utföras. Cylinderbyte är planerat inom
kort. Det blir en kostnad som kommer att skrivas av.
7. Visingsö
Vi har fått skador på fältet orsakade av kor som trampad sönder marken och även fördärvat
staketet nära klubbstugan. Området runt klubbstuga är värst skadar. Även kanten på 01-19
är skadat. Gunnar P har inte låtit höra av sig i frågan. Det är Gunnar Petterssons kor som
orsakat skadorna. Vi diskuterar om vi ska polisanmäla eller kontakta Gunnar direkt. Juristerna
föreslår att vi polisanmäler. Ingrid och Bo Wretmo uppdras att kontakta polisen i frågan.

8. Arbetsgruppen Visingsö.
Flera personer kommer att lämna Visingsögruppen efter väl förrättat värv. Det riskerar att bli
ett stort tapp. Nya krafter behövs. Vi lyfter frågan på årsmötet. Över lag behöver vi fler
som aktiverar sig i klubbens arbete.
9. Informationsfrågor
10. Medlemsfrågor
Inga nya medlemsfrågor.
11. Flygskolan
Två PPL-elever och en UL-elev håller på att skola. Dessutom har vi fem elever som är
inskrivna på teoriutbildningen, så vi tror att det blir mycket flygning under kommande
säsong.

12. Inför årsmötet.
Årsmöte hålls måndag 26/2 kl 19:00. Motioner önskas styrelsen tillhanda fredag 16/2.
Patrik och Ingrid sätter samman en verksamhetsberättelse. Erik tar fram resultat- och
balansräkning.

13. Övriga frågor
Bränslefrågan är lite bekymmersam men ännu inte någon lösning. Vi diskuterar åter olika
alternativ till lösning.
Flera piloter har diskuterat en intresseväckande kurs och provflygning av VPO. Inte minst för
PPL-piloter är det en utmärkt övning. Det tycker styrelsen är ett utmärkt förslag.
Beslutas att uppgradera 3G-abonnemanget till 4G. Vi uppdrar åt Krister S att ordna det.
14. Kommande möten
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Måndag 12/12 18:30 Öppen föreläsning om medical och flyghälsa av Tomas Katzin.
Måndag19/12 18:00
Årsmöte 26/2
15. Mötet avslutades
Peter förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet

Patrik André

