
 

 

 

Protokoll nr 9/2015 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2015-11-11 
Närvarande:, Patrik André, Mikael Johansson, Krister Sjökvist, Ingrid Svalander, Mikael Zagerholm 
Förhinder:  Rolf Beckius , Tomas Katzin 
 
 

1. Öppnande 

Mikael Z hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.  

4. Inkommen post 

Vi har fått kopia på ett överklagande från Gunnar Pettersson på Visingsö. Han har ett stort 

antal önskemål och krav på klubben och verksamheten. Inget av kraven är realistiska.  

5. Ekonomi  – rapport från kassören 

Kassören kunde inte närvara vid mötet.  Enligt telefonsamtal är ekonomin i sin ordning. 

Vidare redovisning kommer på höstmötet.  

Flygtider oktober : 

KIK 22,5 (tot 220) 

IDG 7,40 (tot 127) 

VAS 0 (tot 111) 

VPO 20 (tot 20) 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

 

KIK En mutter på snapsledningen var lös vilket upptäcktes vid service.  

VAS Fortfarande groundad   

VPO Inget att rapportera.  

7. Medlemsfrågor 

Arbetet i flygskolan går vidare. Ingrid pusslar med lärare, elever och dagar för att få ihop 

kursen på ett bra sätt. Vi har 5 PPL och 2 UL-piloterna personer i flygskolan.   

8. Övriga frågor  

Vi diskuterar om att inhysa olika plan eller helikoptrar i hangaren mot rimlig ersättning. Allt 

som är bra för ekonomin övervägs noga. Vi beslutar att det är OK att hangaren utnyttjas.  

Flygplatsen önskar att flygvarvshöjden.  Det finns några nackdelar med förslaget i och med 

att man måste stiga högre.  
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IDG ska bort på motorbyte under en längre tid.  

 

Höstmötet är den 23/11 kl 19:00 

 

Vi diskuterar hur flygskolan ska samverka med Henrik Lindbergs nya flygskola 

”Flyguppdraget” på Axamo. Flyguppdraget har sedan 1989 bedrivit en bred skolverksamhet 

på Backamo SV Trollhättan och flyttar nu alltså till Jönköping.  

 

 

9. Kommande möten 

Höstmöte 23/11 kl 19:00 på klubben.  

Styrelsemöten andra tisdagen varje månad nästa gång är.  8/12 kl 18:00.  

 

10. Mötet avslutades 

Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Justeras: 

Patrik André Mikael Zagerholm 

 


