Protokoll nr 9/2019

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2019-08-12
Närvarande: Ingrid Svalander, Mikael Zagerholm, Johan Jangmo, Erik Gaude, Maher El Kary,
Henrik Lilliesköld, Thomas Tärnbring, Patrik André
Förhinder: Tomas Katzin, Krister Sjökvist,

1. Öppnande
Mikael 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
e-post. Vi får ofta förfrågningar om presentflygningar och liknande önskan om att ge bort
flygningar. Vi lägger ut information på hemsidan om att kontakta Krister eller Thomas.
5. Ekonomi. Rapport från kassör
Vi har ca 230 tkr på kontot med c:a 60 tkr i utstående fordringar. Resultatet till 1/7 ligger på
+48 tkr, dock ska 20 tkr i avskrivningar genomföras.

Flygtider i år t o m 12/8 -19.
KIK 211 timmar
VPO 117 timmar
IDG 86 timmar
VAS 33 timmar

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK - Ingen uppgift
IDG - Ingen uppgift
VPO – OK
7. Informationsfrågor
7-8 september har vi spaka själv på klubben. Vi annonserar på FB. Maher länkar vidare till
Instagram. Mikael kollar Google AdWords. Förstås information via hemsidan och via
MyWeblog.
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8. Flygskolan
Vi har 2 PPL och 6 UL-elever just nu.
9. Medlemsfrågor
Inget nytt.
10. Aktiviteter
Spaka själv 7-8 september, kl 11-16 bägge dagarna. Ingrid kommer att vara på plats.
Alla medlemmar uppmanas att medverka via MyWeblog. Om vi får god uppslutning hinner vi
måla färdigt
Informationsmöte om flygskolan hålls den 16 september kl 19:00. Anmälan senast 23/9
Visingsö Fly in var lyckat vi hade många besökare. Det har blivit lördagen som blivit fly in-dag.
Det är inte längre så många som övernattar. Det var bra fart på försäljningen. Det har blivit
populärt att betala med Swish. Totalt har det gått väl ekonomiskt, svagt positivt resultat.
Vädret var hyggligt. Det var mestadels klubbmedlemmar som deltog i kvällsaktiviteten.
Tipspromenaden var lyckad. Gustav Salminen flög sitt mästarprogram till allmän beundran.
En liten uppvisningsflygning med JAK. Leveransen av tältet var inte komplett, så vi fick hyra
ett tält för att klara Fly in. Vi gjorde prisavdrag på det nya tältet motsvarande tälthyran.
Tältet är 5 ggr 10 m. 7 500:- Vi kan bli bättre på att informera om Fly in.
Medlemmar som var på plats ställde upp på ett jättebra sätt. Det är viktigt för att
arrangemanget skulle bli så lyckat.
Ev ska vi justera tiden så att det bara är Fly in på lördagen. Det underlättar för arrangörerna.

11. Övriga frågor
Johan har varit iväg med VPO på formationsflygning.
Henrik har haft kontakt med kommunen ang. skogsdungen utanför klubben. Kommunen
kommer att röja upp, forsla bort vedhög mm.
Vi diskuterar presentkort eller gåvokort för ”introduktionsflygning” Det verkar enklare och
bättre att klubben tar fram ett eget. Det får max vara 10 % av klubbens verksamhet för att
rymmas under introduktionsflygning. Det är roligt för medlemmarna att flyga runt på
”nybörjare”
Det är några sektioner kvar att måla. Det är dags för en drive, så att vi blir klara innan vintern.
Det har gått bra att klippa på Visingsö i sommar. Traktorn går bra.
12. Kommande möten
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Styrelsemöten under 2019 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

Patrik André

