
 

 

 

Protokoll nr 4/2016 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2016-04-13 
Närvarande:, Patrik André, Krister Sjökvist, Mikael Johansson, Rolf Beckius , Tomas Katzin 
 
Förhinder:  Mikael Zagerholm, Ingrid Svalander, 
 
 

1. Öppnande 

Tomas 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 

Gunnar Petterssons överklagande om kommunens beslut angående buller från fältet har 

avslagits av Länsstyrelsen. Det finns troligen möjlighet att överklaga även det här beslutet.  

 

5. Ekonomi  – rapport från kassören. 

 Per 1 april ligger vi på ett resultat om c:a 15 tkr. Klubbens kassabehållning är 738 tkr 

Flygtider mars: 

KIK 48 (tot 129 per 13/4)  

VPO 7 (tot  19 per 13/4) 

VAS 3 (tot  5 per 13/4) 

IDG 15 (tot  20 per 13/4) 

 

 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

 

Det saknas dokumentation på service på VPO. Vi noterar att det saknas uppgifter och att 

planet i dagsläget troligen inte är flygvärdigt. Slangar mm behöver bytas ut. Det finns också 

möjlighet att få en värmare inmonterad.  Vi uppdrar till Mikael Johansson att undersöka ev 

dokumentation och vid behov kontakta service och beställa nödvändiga jobb. Termostat 

kan/skall monteras samt knappar och säkringar behöver märkas upp.  

7. Flygskolan 

Vi har nu också möjlighet att skola LAPL, Patrik Noterar det på hemsidan.  
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8. Medlemsfrågor 

Några eftersläpande betalningar. Annars inga aktuella frågor.  

9. Övriga frågor  

 

Krister har kollat försäkringen på KIK. Vårt försäkringsbolag Sirius har genomgått en stor 

förändring och vi känner oss osäkra över fortsättningen. InterHannover har lämnat ett pris 

som ser attraktivt ut. Krister kontaktar dem för att kolla försäkringsnivåerna och uppdras 

därefter att teckna försäkring på InterHannover om inget oförutsett dyker upp i kontakterna. 

 

Avrostningen har stött på förhinder. VPO är troligen inte flygbar och KIK upptagen för FFK, 

IDG och VAS får användas. 

Vi diskuterar hur vi ska tillgodogöra medlemmar som utför arbetsplikten. Tills vidare får var 

och en notera sina insatser manuellt på tavlan.  

 

AIP har tryckts upp på fint papper.  

10. Kommande möten 

Styrelsemöte tisdag 9/5 kl 18:00 

 

11. Mötet avslutades 

Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Justeras: 

Patrik André Tomas Katzin 

 


