
 

 

 

Protokoll nr 6/2017 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2017-06-29 
Närvarande: Maher El Kary, Bo Wretmo,  Ingrid Svalander ,Patrik André, Henrik Lilliesköld, Erik Gaude 
 
 
Förhinder:   Tomas Katzin,  Peter Peltonen 
 

1. Öppnande 

Ingrid hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Föregående protokoll är nr 5. Några utförda åtgärder:  

• Ingrid har kontaktat Erik Gaude för kassörssysslan. Erik har accepterat 

• Försäkringen till VPO skall flyttas till Inter Hannover enl föregående möte. OK ngt 

dyrare,  Vi har meddelat föregående försäkringsbolag att vi lämnar dem. 

• Maher har möjlighet att skaffa nya armaturer till hangaren till mycket rimligt pris. Vi 

enas om att försöka uppgradera belysningen.  

• Patrik har informerat enligt plan.  

• Krister har uppdaterat AIP  

• Henrik har investerat i städutrustning. 

Protokollet läggs till handlingarna.  

 

4. Inkommen post 

Skrivelse från Visingsöbonden Gunnar Petterssons ombud som beskriver hur Gunnar har 

räknat trafik på olika sätt. Patrik har svarat.  

5. Ekonomi. Rapport från kassören 

Ingen ekonomirapport föreligger.  Frågan med kassör är nu löst i och med att Erik Gaude på 

ett bra sätt tagit på sig rollen. Beckius har hållt in o utbetalningar under armarna under tiden.   

 

Flygtider t o m 29/6 

 

KIK 130 tim 

IDG 49 

VAS 10 

VPO 0 
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6. Visingsö 

Fly in planeras som vanligt första helgen i augusti. Vi ber om bra väder. Vi siktar på att ha 

ungefär samma besättning som vanligt. Det är ett bra och erfaret gäng, så vi tror det räcker 

med att skicka e-post och påminna.  

Vi har enligt uppgift fått en ny (troligen begagnad) gräsklippare på fältet.   

 

7. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

 

VPO – OK, men det kan vara lite glapp i sändarknappen.  

 

VAS – OK 

 

KIK – OK.  Noteras att planet kan flygas på 91/96. Vi ska komplettera flyghandboken med 

uppgiften.  Henrik kontaktar Mattias Essberg i frågan.  

 

8. Aktiviteter 

 

Övernattning:  Henrik har köpt ett par omgångar engångslakan för nödbruk.  Normalt ska 

man ta med sig sängkläder.  Maher har kollat men det gick inte att få madrasser som vi tänkt 

oss. Fortsatt sökande följer. Krister kollar om det går att få tag i nya madrasser. 

 

KFM: Inget nytt sedan sist.  

 

Hangaren: Maher har kollat efter nya LED armaturer till hangaren. Han har fått ett bra pris 

för bra armaturer. Vi beslutar att köpa in 14 st. Detta kommer att spara energi och ge bättre 

ljus. 

 

Hangarhyra 

Korttidshyra diskuterar vi kring 500:-/50 Euro för 1-3 nätter om någon behöver ställa in 

gästande flygplan oplanerat. 

 

Hangaren: Framsidan behöver snyggas till. Det ser inte lockande och bra ut. Mycket grus 

framför klubbhuset har försvunnit i samband med snöplogning. Vi behöver troligen skaffa 

nytt grus och ta ett rejält tag med grävskopare etc.  

 

Henrik klipper gräset i veckan. Om den fungerar väl tar Krister bladet på gräsklipparen för att 

skärpa till det eller byta. 

 

Informationsmöten ett par gånger per år.  

 

Nytt på flygfältet: Det kommer mycket nya personer på flygfältet. Ingrid kontaktar 

dem för att de ska få möjlighet att kommat till klubben och presentera sig.  
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Vi bör prioritera nyheter i teori som kommer efter hand.  Bra och nyttiga 

informationstillfällen  

 

Kvarstående aktiviteter: 

Hangarväggen behöver ny färg. 4-5 personer behöver hjälpa till för att det ska bli 

någorlunda enkelt. Peter fixar lasyr.  Bör gå att ta på faktura.   

 

Peter har sökt flygplatsen angående regler för gästande flygplan och bränsle till VPO. 

Hittills utan framgång. Försök fortsätter.  

 

Peter har kollat hur andra klubbar gör med flygplanshyra. Det rör sig om 800-3000:-

/månad. VAS och IDG är bokningsbara i MyWeblog, och därför är det inte aktuellt att 

dessa ska betala hyra.  Vi får återkomma till frågan om hangarhyra och riktlinjer för 

utlåning av plats.  

 

9. Informationsfrågor 

 

 

10. Medlemsfrågor 

Inga nya medlemsfrågor.  

11. Flygskolan 

Vi har två nya PPL: Emmy Lindmark och Jonas Karlman. Vi gratulerar!!  Vi har dessutom 4 PPL 

och 2 UL under skolning.    

 

12. Övriga frågor  

 

Vi noterar att den nya flygledaren är mycket skicklig.   

 

13. Kommande möten 

Torsdag  7/8.  kl 18:00 

14. Mötet avslutades 

Ingrid förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

Patrik André 

Justeras: 

 

 

Ingrid Svalander 

  

 


