Protokoll nr 5/2020

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2020-03-23
Närvarande: Mikael Zagerholm, Erik Gaude, Patrik André, Krister Sjökvist, Henrik Lilliesköld, ,
Johan Jangmo, Thomas Tärnbring, Eddie Gongapsevas, Maher El Kari
Förhinder: Tomas Katzin

1. Öppnande
Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Eddie hälsades särskilt välkommen
som ny i styrelsen.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Från 24/2 samt årsmötesprotokoll. Båda gicks igenom Inga synpunkter.
4. Inkommen post

5. Ekonomi. Rapport från kassören
Vi har 467 tkr på våra konton. Ännu har inte flygningen kommit igång på riktigt. Vi har ett
litet oljebyte på KIK efter motorbytet.
Flygtider per 23/3 2020:
KIK 16 timmar (nybytt motor)
VPO 10 timmar
IDG 25 timmar
VAS 4 timmar
6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK - Allt OK. Ett litet oljebyte ska göras efter motorbytet.
IDG - Ingen uppgift.
VPO –allt OK
7. Informationsfrågor
Inget speciellt.
8. Flygskolan
Utbildningen rullar på. Just nu har vi åtta elever i skolning. Teorin är precis klar. Upp i luften!
9. Medlemsfrågor
Några få huvudmedlemmar har ännu inte betalt. Annars inget nytt.
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10. Aktiviteter
Avrostning: Kontakta din flyglärare! Alla UL-flygare måste ha en PC först.
Fixardag: Städning, hangarfix, fönsterputsning 25-26/4
Fly in på Visingsö 1-2/8, med tyngdpunkt på lördagen.
Spaka själv 5-6/9
Höstmöte 9/11 19:00.
11. Övriga frågor
Vi har något problem med övre nätverket. Krister kollar det.
Vi har fått en fråga om varför vi ställer planen med nosen utåt. Det är lite lättare att dra ut
planen än att skjuva ut dem, men vi tror att det är mer tradition än en regel.
Vi noterar att VPO varit svårstartad några gånger i vinter. Det beror troligen på att det inte är
originalbatteriet som sitter i. Detta hade dessvärre slutat att fungera.
Johan har skickat ut info från KSAK. IASA har lättat på UL -reglerna. LAPL-cerifikatsinnehavare
kan tillgodogöra sig UL-flygtid. Det här kan vara en bra lösning för PPL-piloter som vill sänka
kostnaderna och flyga båda delar.
Vi rekommenderar medlemmarna att tvätta av headset och ytor innan (och gärna efter) du
flyger. Tvätta händerna. Diska ordentligt. Stanna hemma om du inte mår bra.
Vi vill gärna hedra Ingrid för många, värdefulla och fina insatser i klubben. Thomas T tar på
sig att fixa det. All heder till Ingrid!
12. Kommande möten

Styrelsemöten 20/4, 25/5, 15/6, 10/8, 14/9, 26/10, 9/11, 7/12 (inklusive julbord)
samtliga gånger 18:00
Höstmöte hålls 9/11, kl 19:00
13. Mötet avslutades
Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet
Mötesordförande

Patrik André

Mikael Zagerholm

