Protokoll nr 2/2020

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2020-02-24
Närvarande: Mikael Zagerholm, Erik Gaude, Patrik André, Krister Sjökvist, Henrik Lilliesköld, ,
Johan Jangmo, Thomas Tärnbring
Förhinder: Ingrid Svalander, Maher El Kari, Tomas Katzin

1. Öppnande
Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Vi noterar att det inte var så många som betalat medlemsavgift vid det tillfället. I övrigt OK.
4. Inkommen post
Visingsö är uthyrt en tid för drönarflyg. Vi får 1000: per dygn för hyran. Vi har också fått
ytterligare förfrågan om att hyra fältet. Om det inte stör vår flygverksamhet är vi positiva till
att hyra ut fältet. Patrik kollar vilka tider de ville hyra fältet och meddelar Erik för ev offert.
KSAK vill få in en flygtidsrapport före 1 mars. Patrik fixar det.
5. Ekonomi. Rapport från kassören
Vi har fått slutfaktura på 343 tkr om motorbyte på KIK. Maskinen går finfint efter bytet. Det
blir dock magert i kassan. Vi har reservmedel i fondkontot om drygt 400 tkr, så vi har bra
reserver. Dessutom ska segelflygklubben och golfklubben faktureras. Förhoppningsvis har vi
nu klarat investeringarna för en tid framåt.
Resultatet för 2019 blev 23 000:- Försiktigt på plus alltså! Djupare redovisning kommer på
årsmötet.

Flygtider per 24/2 2020:
KIK 2,5 timmar (nybytt motor)
VPO 0 timmar (avställd)
IDG 13 timmar
VAS 2 timmar

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK - Motorn är renoverad och klar i drift igen! Den bör gå 5 timmar till på 65% som
inkörning. Krister informerar de som bokar planet. Nu väntar vi bara på bra väder.
IDG - Ingen uppgift.
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VPO – Planet är avställt. Det är nästan klar på servicen. Det är troligen klart i veckan.
Försäkringen betalas per dag, så vi väntar med att ställa på planet tills väderläget blir bättre.
De närmaste tio dagarna ser uselt ut, men håll ut! Det blir vår i år också.

7. Informationsfrågor
Vi får gästföreläsare den 10 mars. Segelflygarna har bjudits in att vara med på mötet. Ev
någon från flygplatsen också. Vi tror att det blir en intressant föreläsning, och vi vill gärna
veta vilka regler som kommer att gälla för ”tyngre” UL-plan framöver. Johan sköter den
informationen.
Patrik informerar om plats till årsmötet.
8. Flygskolan
Utbildningen rullar på. Just nu har vi åtta elever i skolning. Full fart alltså!
9. Medlemsfrågor
21 huvudmedlemmar har ännu inte betalt. Erik skickar ut påminnelse.

10. Aktiviteter - årsmöte
Årsmötet. – Vår tanke att hålla mötet på stan under gemytliga former gick i stöpet.
Kostnaden blir för hög och tajmingen – lönefredag – var nog inte den bästa. Vi bestämmer
att hålla mötet i klubblokalen – under minst lika gemytliga former. Thomas köper frallor. Om
det skulle bli allt för trångt kan vi gå över till Volflights lokaler.
Båda i valberedningen har avsagt sig sitt uppdrag. Vi diskuterar eventuella efterträdare.
Patrik kontaktar Bosse för att se hur det går för valberedningen och om de redan har
kontaktat någon person till valberedningen.
11. Övriga frågor
Vi har fått fråga om intensivkurs för PPL. Vi har rekommenderat dem till KSAK:s sommarläger.
Vi behöver en IP-telefon, för att kunna behålla det gamla telefonnumret. Det kan vara bra
att ha ett gemensamt nummer även i fortsättningen. I och med att vi sa upp den fasta
telefonen ligger nu numret vilande. IP-telefoni kostar 49:- per månad. Krister tar det vidare.
Bosse W har blivit kontaktad av en filmproducent som är intresserad av att göra ett
filmprojekt kring klubbens verksamhet. Det skulle inte innebära någon ekonomisk belastning
för klubben. Vi tycker det verkar vara en trevlig idé och tillstyrker.
Vi kommer att ha tuffa krav på störningsrapporter under 2020. Johan J kommer att ha ansvar
för dem för flygklubben. Samuel på flygplatsen kommer att få ett inlogg på MyWeblog för att
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kunna hantera rapporterna på ett säkert och strukturerat sätt. I och med detta kommer
flygplatsen också att själva kunna informera om händelser av betydelse på flygplatsen.
Vi noterar att flygplatsen har en mycket tillmötesgående hållning till flygklubben. Man tycks
vilja uppmuntra flygintresset över huvud taget. Det är roligt och välkommet. Det är viktigt att
även vi bidrar på ett positivt sätt i kontakterna med flygplatsen.
Johan har flera bra idéer till framtida föredragshållare. Han arbetar vidare på några
alternativ.
12. Kommande möten

Årsmöte 28/2 kl 19:00. Därefter styrelsemöten 23/3, 20/4, 25/5 kl 18:00
13. Mötet avslutades
Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet
Mötesordförande

Patrik André

Mikael Zagerholm

