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Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2016-02-09 
Närvarande:, Patrik André, Krister Sjökvist, Ingrid Svalander, Mikael Zagerholm, Rolf Beckius , Tomas 
Katzin 
 
Förhinder:  Mikael Johansson, 
 
 

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 ett beslut från en Lantmäteriförrättning angående Gunnar Petterssons begäran att  

upphäva de vägservitut som ger oss tillgång landvägen till flygfältet. 

Ingvar Lif deltog i ett möte på ön. Tack för detta! Gunnar P närvarade via en konsult från LRF.  

Gunnar P fick dock inget bifall till sitt önskemål, men beslutet är digert så Ingrid kommer att 

läsa Lantmäteriprotokollen och rapportera en sammanfattning.  

 

Vi har fått ett erbjudande att delta i försäljning av upplevelsepresenter. Vi har dock lite svårt 

att bemanna det från klubbens räkning. Det går inte att hantera inom ett normalt PPL-

certifikat, utan kräver att flyglärarna bemannar flygningarna. Tills vidare får vi därför avstå 

erbjudandet.  

 

5. Ekonomi  – rapport från kassören 

2015 gick klubben ungefär med nollresultat. Avskrivning av klubbjackor belastade resultatet. 

Per 1 februari ligger vi på ett resultat om c:a 37 tkr. Klubbens kassabehållning är 614 tkr, Det 

är medlemsavgifterna som gjort januari till en stark månad. Vi diskuterar utrymmet i 

hangaren. Vi har ett flygplan inhyst i hangaren.  Planet är tämligen långt, vilket stör 

segelflygarnas hantering av segelflygplanen.  

Flygtider januari: 

KIK 14:40 (tot 14:40)  

VPO 3:30 (tot 3:30) 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

 

Vi har inget nytt att rapportera. När det gäller bränsle resonerar flygplatsen nu om att skaffa 
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tankmöjligheter för UL-91 Rolf B kontaktar BP:s representant samt Hjelmco för att komma 

vidare i frågan. Motorvärmaren till VPO har kommit. Det är 50 timmar kvar till service på 

VPO. Vi noterar att det är ganska långa serviceintervall och att vi bör installera 

motorvärmaren så snart som möjligt.  Krister tipsar samtidigt om indikationen på 

bränslelukten.    

7. Medlemsfrågor 

Vi har nu 107 medlemmar i klubben.  

8. Övriga frågor  

 

Årsmöte är som tidigare aviserat planerad till 29/2 kl 19:00 på flygklubben. Christer skaffar 

smörgåstårtor för att förgylla aftonen.  Vi går igenom punkter till dagordningen.   

Vi planerar ett studiebesök hos flygskolan (flyguppdraget/Prokitor flight training) under maj.  

Vi diskuterar att förbättra bredbandet till klubben. Vi hittar en router som bör lösa 

problemet.  

Ingrid har tagit fram kontaktuppgifter till ordföranden i vattenföreningen och de grannar till 

flygfältet på Visingsö som berörs då Gunnar Pettersson vill gräva upp vattenförsörjningen. 

Mikael tar vidare med frågan. Den donation som klubben fått till Visingsö kan komma väl till 

pass om vi tvingas att bidra ekonomiskt till en brunnsborrning.  Det finns också behov av ett 

bättre klippagreggat, så det finns många hål att stoppa pengarna i. 

9. Kommande möten 

Årsmöte 29/2 kl 19:00 

Konstituerande möte håll i anslutning till årsmötet. 

Styrelsemöte tisdag 8/3 kl 18:00 

 

10. Mötet avslutades 

Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Justeras: 

Patrik André Mikael Zagerholm 

 


