Protokoll nr 5/2018

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2018-03-05
Närvarande: Ingrid Svalander, Henrik Lilliesköld, Maher El Kary, Krister Sjökvist, Patrik André,
Mikael Zagerholm, Håkan Jarl, Tomas Katzin.
Förhinder: Johan Jangmo

1. Öppnande
Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Vi går igenom protokollet och lägger det till handlingarna.
4. Inkommen post
Vi har haft kontakt med Visingsö golfklubb angående marknadsföring av golfbanan.
5. Ekonomi. Rapport från kassör
Ingen sammanställning gjord för februari. Noteras att beslut om 800:- för arbetsplikt inte
togs på höstmötet som planerat. Detta kan dock styrelsen göra. Vi beslutar att även i år ha
800:- - kronan enligt samma modell som föregående år. Helst vill vi att medlemmarna bidrar
med arbete. Det är mycket roligare och det finns mycket angeläget arbete att göra. Några
medlemmar har ännu missat att betala i medlemsavgiften. Vi uppdrar åt Krister att påminna.
Vi avser att debitera ut arrendekostnader till Visingsö golfklubb och Jönköpings
segelflygklubb mer i takt med att fakturorna kommer från kommunen.
Flygtider t o m 5/3 -18
KIK 50 tim
VPO 5
IDG 5
VAS 4

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
VPO – Ska servas nästa vecka.
KIK – Har haft problem med pyspunka. Innerslangar behöver bytas. Det är
kvalitetsmärkningslappen som sliter ut innerslangen.
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7. Visingsö
Ingrid föredrar den polisanmälan vi gjort efter att nötkreatur orsakat skada på flygfältet. Vi
vet inte vad polisen gjort i ärendet ännu. Kommunen är informerad om händelsen, men det
åligger arrendatorn (flygklubben) att agera i ärendet.

8. Informationsfrågor
Vi informerar om planerade aktiviteter
9. Flygskolan
2 PPL och 1 UL på G. Dessutom 5 personer i teoriutbildning.
10. Medlemsfrågor
Vi har ett magiskt 2018. Året då vinden vände. Inga nya medlemsfrågor i övrigt.
11. Aktiviteter
Vanja Nilsson, flygplatschef, och Rony Forsberg VD från Jönköping Airport kommer till
klubben för att informera om verksamheten och berätta om framtidsplanerna för flygfältet.
23/4 kl 18:00. Vi kan berätta om flygklubben samtidigt. Mikael Z tar på sig det.
Visingsö Fly in hålls som vanligt första helgen i augusti. Ingrid kontaktar Björkman på KSAK
Avrostning planeras 14-15/4.
Spaka själv 1-2/9 Vi noterar att det behöver städas först.
Vi ska ha en informationstillfället om VPO under april/maj.
En fixardag för att måla fasaden ska också planeras in.
Vi diskuterar hur vi ska fira klubbens 85-årsfest. Vi diskuterar öppet hus, Fly in och samverkan
med segelflygklubben kring ev gemensamt evenemang. Kanske uppvisning med segelflyg.
Kanske fallskärmsklubben i Feringe också kan vara intresserade?
Vi kan höra med flygplatsen om de kan bjuda på landningsavgiften.
Vi tar upp tråden igen nästa möte.

12. Övriga frågor
Från 8/4 kommer vi att anmäla att vi bedriver skolverksamhet. Från dess kommer ordförande
inte längre att vara ansvarig för skolverksamheten. Vem som helst kan vara ansvarig. Det blir
som regel den som sköter skolningen som blir ansvarig. 7-8/4 kommer Krister att närvara vid
skolevent i Skövde. Krister står för anmälningsavgift, medan klubben står för övernattning.
Det kommer att göras en verksamhetskontroll på klubben.
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Flygläkare Tomas Katzin har askulterat (pryat) för klass 1-behörighet i Stockholm. Tomas
jobbar vidare för att kunna bli en bred flygläkare. En bra tillgång för klubben. Missa inte att
förnya ditt medical i god tid.
Den som är manad att bevista KSAK och FSF årsmöten kan få stöd från klubben. Meddela
ordförande i så fall.
Vi noterar att Swish är bra, men svårt att hålla koll på i bokföringen. Tomas tipsar om att det
går att förprogrammera Swish-texten om man använder en QR-kod. Vi har en bra
lamineringsmaskin som kan användas.
13. Kommande möten

9/4, 7/5, 4/6 samtliga gånger 18:00
14. Mötet avslutades
Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet
Mikael Zagerholm
Patrik André

