Protokoll nr 6/2019

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2019-04-08
Närvarande: Krister Sjökvist, Patrik André, Erik Gaude, Johan Jangmo , Maher El Kary,
Mikael Zagerholm, Henrik Lilliesköld, Thomas Tärnbring, Mikael Zagerholm
Förhinder:, Tomas Katzin, Ingrid Svalander,

1. Öppnande
Ingrid hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Vi gick igenom föregående protokoll och la det till handlingarna.
4. Inkommen post
Vi har fått frågor om att hyra ut VPO under två veckor i maj. Vi är positiva till det, men vill ha
850 kr/timma + bränsle. I stället för de 700:- som vi blivit erbjudna.
Vi har fått frågan om att länka till Volflight från hemsidan. Det är klart att vi ställer upp!
Kommersiell pilot? Se Volflight!
Vi diskuterar KSAK-avgiften. Den är betald för 2019, men vi ser över frågan åter inför budget
2020.
.
5. Ekonomi. Rapport från kassör
Vi har minus 30 tkr för närvarande. Kassan är 220 tkr. Segelflygklubben ska faktureras för
vissa avgifter från 2018.
Flygtider t o m 8/4 -19
KIK 65 tim.
VPO 6 tim
IDG 7
VAS 6 tim

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK - 50-timmars avklarat. Höftbälten utbytta. Display, radio2 utbytt.. Huvudställspackningar
är utbytta efter oljeläckage Planet OK att flyga nu
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IDG står för service.
VPO – Motorn har gått ojämt, men är nu OK igen. Erik tar bort anmärkningen.
7. Informationsfrågor
Lyckade utbildningspass. Nästan alla medlemmar har genomgått den obligatoriska
utbildningen.
8. Flygskolan
Vi har 2 PPL och 4 UL-elever som nu börjar bli redo för skolflygning.
9. Medlemsfrågor
Inget nytt
10. Aktiviteter
Det är hög tid för vårstädning med flygplanstvätt och allmän upprustning.
Vi siktar på 11-12 maj.
11. Övriga frågor
Visingsö: Vi behöver ett enklare sätt att uppdatera fältskiktet, Patrik och Maher går igenom
hemsidan, så kan Maher uppdatera hemsidan med aktuell Visingsöinformation.
Henrik kontaktar kommunen angående skogsområdet mellan klubben och värmeverket.
Det är dags att fylla igen potthålen i vägen in till klubben. Slitaget kommer både från
klubbmedlemmar och bränsletransporter till värmeverket. Mikael kontaktar värmeverket
angående reparationer.
Henrik startar igång gräsklipparen.
Johan kontaktar flygfältet för att se om onödiga hinder på 11/27 kan rensas bort vilket kunde
förbättra möjligheterna till nödlandningar.

12. Kommande möten

Styrelsemöten under 2019 13/5, 10/6, 12/8, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12 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

