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Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2014-05-13 
Närvarande: Rolf Beckius, Patrik André, Krister Sjökvist, Mikael Johansson, Mikael Zagerholm, Tomas 
Katzin 
Förhinder:  Ingrid Svalander 
 

1. Öppnande 

Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Föregående protokoll är ännu inte klart.   

4. Inkommen post 

Redovisas under övriga frågor.  

5. Ekonomi  – rapport från kassören 

Bolaget: Resultat: +2 tKr , Kassabehållning +486 tKr. 

Klubben: Resultat  +18 tKr, Kassabehållning +775 tKr. 

Bokslutet i bolaget är klart för underskrift.  Sedan planerar vi att avveckla bolaget. Vi övergår 

att använda personliga OCR-nummer som går att läsa in direkt till MyWeblog. Vi beslutar att 

investera i en skrivare/kopiator till kassören. Priset är bara c:a 1 300:- och det underlättar 

arbetet betydligt. 

Flygtider februari: 

KIK 37 (tot 86) 

IDG 10 (tot 40) 

VAS 36 (tot 66) 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK är på service för 100-timmars och lite småjusteringar (däck, fotsteg)  

VAS har gått en halvtimma efter service.  

7. Spaka själv 

24-25/5 12:00-16:00 har vi Spaka själv tillsammans med Jönköpings segelflygklubb. Det är 

ännu oklart när stråket ska öppnas. Mikael Z kollar hur planerna är. Det fattas tydligen en 

kamera. Vi delar lika på inköp och intäkter för korv, kaffe mm.  

Vi kan sälja biljetter tillsammans men pengarna för flygningen går till respektive klubb.  Vi 

bedömer att 4 tkr per klubb är lagom för annonseringen. Vi behöver vara 3-4 personer från 

varje klubb för att hantera Spaka själv. Mikael kollar med Ingrid hur mycket korv mm som 

behöver köpas.  
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8. Övriga frågor  

Vi har fått förfrågningar angående prova-på/Rundflyg från en äventyrsleverantör.  

Gunnar Pettersson har klagat på allt möjligt. Christer Oldin vill ha kontakt med oss för att 

diskutera åtgärder för att minska bullret. Vi noterar på hemsidan att man ska undbika att 

flyga över hans gård.  

Vi noterar att det är lågt intresse för att förnya flygplansflottan.  Micke J har kallat till ett 

möte för att diskutera frågan vidare.  

Förslagsvis sätter vi upp en skylt angående flygskolan på dörren till klubbhuset med Kristers 

nummer. Vi lägger även ut det på hemsidan för att underlätta kontakten med flygskolan. 

 

Vi får enligt uppgift ge PPR för landande plan när flygfältet är stängt. Kostnad utgår bara när 

tornet är öppet.  Vi beslutar att lämna en nyckelbricka för besökande piloter som önskar 

flyga in. 

 

 

Kommande möten 

3/6, 18:00. Höstens möten beslutas senare. 

9. Mötet avslutades 

Vid protokollet 

 

 

Justeras: 

Patrik André Mikael Zagerholm 

 


