Protokoll nr 6/2018

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2018-04-09
Närvarande:, Maher El Kary, Krister Sjökvist, Patrik André, Mikael Zagerholm, Erik Gaude
Förhinder: Johan Jangmo, Håkan Jarl, Tomas Katzin, Henrik Lilliesköld, Ingrid Svalander

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
Ingen inkommen post
5. Ekonomi. Rapport från kassör
Vi har 200 tkr i kassan. Just nu har vi god likviditet, men samtidigt en hel del kostnader.
Höjdtrimmet på KIK hade fastnat i främre läget, vilket medförde en mindre reparation. Två
personer ligger efter med medlemsavgiften, men det håller på att betalas. Totalt ligger vi
något back, men ekonomin är under kontroll. Vi noterar att det är riktigt mycket arbete med
att hålla igång kassörs-sysslorna.
Flygtider t o m 9/4 -18
KIK 87 tim
VPO 10
IDG 9
VAS 8

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
IDG har fått ny radio installerad.
VPO – Nyservad.
KIK – Nyservad.

7. Informationsfrågor
Vi informerar om planerade aktiviteter
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8. Flygskolan
3 PPL och 3 UL på G. Dessutom 5 personer i teoriutbildning. En elev har läst teorin på distans
som ansluter till JFK.
9. Medlemsfrågor
Inga nya medlemsfrågor i övrigt.
10. Aktiviteter
Avrostningen ser ut att kunna bli en regnig historia. Patrik kontaktar Bosse W för att se om
det går att skjuta en vecka.
Mikael Z har lyftar och viss utrustning för fasadmålning. Krister
Vad gäller 85-årsfirandet resonerar vi kring extra festivitas i samband med ”spaka själv” Lite
tårta och liknande. Möjligheten
11. Övriga frågor
Johan Jangmo planerar att börja skola på UL. Vi tycker att det blir en mycket bra och
efterlängtad förstärkning av flygskolan. Vi beslutar att Johan kan boka VPO för teknisk
flygning för nödvändig inskolning och de tio timmar som krävs för inflygning.
Vägen till flygfältet är sönderkörd av bonden. Golfklubben har informerat oss om detta.
Golfklubben kommer troligen att kontakta kommunen i frågan.
Mikael har kontaktat polisen när det gäller vår anmälan om skadorna på Visingsö. Ännu ingen
respons.
Krister har låtit byta låset till klubblokalen. Systemet är mycket enklare och förefaller vara
stabilt. Priset var överkomligt. Mikael har taggar som klubben kan få.
Vi noterar att det är OK om Maher öppnar och sorterar posten när han ändå hämtar den. På
så sätt kan han ta med fakturor direkt till kassören och vi kan korta ner tiden för
fakturabetalningar.
12. Kommande möten

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

Vid protokollet
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Mikael Zagerholm
Patrik André

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. (Kan ev skjutas i tiden.)
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.

