Protokoll nr 10/2018

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2018-09-10
Närvarande:, Maher El Kary, Krister Sjökvist, Patrik André, , Erik Gaude, Johan Jangmo,
Henrik Lilliesköld, Ingrid Svalander
Förhinder:, Håkan Jarl, Tomas Katzin, Mikael Zagerholm

1. Öppnande
Ingrid 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
En konsult har skrivit till oss angående tidigare verksamhet som ev staten
(Transportstyrelsen) kan vara skyldiga att städa upp efter. Man vill göra en genomgång och
hitta miljöskulder som kan behöva saneras. Vi har hänvisat till kommunen, men om någon
medlem har kännedom om tidigare verksamhet som kan innebära miljöproblem kan vi tipsa
konsulten.

5. Ekonomi. Rapport från kassör
Vi ligger just nu 60 tkr plus och har dessutom en större fordran på segelflygklubben. Vi har
200 tkr i kassan. Då har vi också gjort en extra avskrivning på motorn i KIK som är pigg, men
går på övertid. Som tidigare nämnts ligger alltså ekonomin bra till. Både KIK och VPO bidrar
till det positiva resultatet. Resten av året är dock ”magra” månader med litet flygtidsuttag.
Stefan Andersson håller på att undersöka försäkringarna. Ett aktivt säkerhetsarbete skulle
möjligen kunna sänka försäkringspremien. Kanske också förändringar i självriskstrukturen.
Flygtider t o m 30/9 -18
KIK har gått 417 tim. Av dessa har FFK bidragit med 161 timmar.
VPO 185
IDG 107
VAS 36
Flygtidsuttag och ekonomi ser fortfarande mycket bra ut.

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK - snart dags för 100-timmarsservice. Kursgyrot ska bytas. Det har hållit hela 10 år, vilket
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vi måste vara nöjda med.
VPO – Joy-sticken ska repareras under vintern i samband med planerad service. Headseten är
tillfixade.

7. Informationsfrågor
Inbjudan till höstmötet
8. Flygskolan
Årets kurs har startat. Hittills har fyra utbildningstillfällen hållits. . Vi har 3 PPL och 3 ULelever just nu. Möjligen är det någon mer på gång.
Johan J. var i Eksjö och hade ”spaka själv” med Eksjö FK, vilket var uppskattat. Eksjö har inget
UL-plan själva och att stötta UÖ-elever i kringliggande klubbar kanske kan vara ett sätt att
öka intresset för UL i Småland.
9. Medlemsfrågor
Inga nya medlemsfrågor.
10. Aktiviteter
Hangaren är numera mycket snyggare. Väster och södersidan är målade. All heder till de som
hjälpt till!
Till nästa år behöver öster- och norrsidan brunlaseras och fönstren behöver en översyn.
11. Övriga frågor
Polisutredningen angående skadorna på flygfältet som Gunnar Petterssons kor har orsakat är
nedlagd. Vi diskuterar ev skadeståndskrav riktade mot Pettersson, men avstår tills vidare. Det
blir mycket arbetskrävande och vi bedömer det som mindre sannolikt att vi når framgång.
För mycket skrik för lite ull alltså.
Vi har fått en fråga från flygfältet angående landningskortet. Eftersom det numera är så få
flygplatser där landningskortet är aktuellt, är det inte någon stor poäng för klubben med en
sådan förändring. Vi avstyrker alltså.

12. Kommande möten

5/11 kl 18:00
Höstmöte hålls 26/11 kl 19:00. Se förslag till punkter till dagordningen i föregående
mötesprotokoll.
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13. Mötet avslutades
Ingrid förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet
Ingrid Svalander

Patrik André

