
 

 

 

Protokoll nr 1/2019 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2019-01-14 
Närvarande:Krister Sjökvist, Patrik André, Erik Gaude, Johan Jangmo,  Ingrid Svalander, 
Håkan Jarl 
 

Förhinder:, Tomas Katzin, Mikael Zagerholm, Henrik Lilliesköld, Maher El Kary 

 
 

1. Öppnande 

Ingrid hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Vi går igenom protokollet och lägger det till handlingarna.   

4. Inkommen post 

Information från KSAK  

5. Ekonomi. Rapport från kassör 

Vi har ännu inte klart med bokslutet. Arbete pågår. I övrigt inget att rapportera.  

Stefan Andersson har gjort en genomgång av anläggningsregistret för att städa. Erik har haft 

kontakt med Värnamo flygklubb angående återbetalning av bränsleskatt när vi flyger åt FFK 

eller liknande. Det går att göra flera år tillbaka i tiden. Det handlar om c:a 7:- per liter bränsle 

som vi möjligen skulle kunna få tillbaka.  

 

 

Flygtider t o m  31/12 -18 

KIK har gått 462 tim.  

VPO 204 

IDG 124 

VAS 43 

Flygtidsuttag blev alltså rekordartat 2018.   

 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK  - inget nytt.  8 timmar kvar till 50-timmarsservice. 

VPO – Står hos Essberg för service och justering av lite mindre saker. Planet är avställt till 1/2 
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7. Informationsfrågor 

Användning av IRS.   

Obligatoriska utbildningsdagar under våren 

Obligatorisk PC för UL-piloter 

 

8. Flygskolan 

Vi har 2 PPL och 4 UL-elever just nu.  Nästan klara med meteorologi. Kurserna fortsätter med 

god fart.  Martin Lindekull håller navigation och prestanda. Ingrid kontaktar Katzin angående 

medverkan i Human factors.  

 

9. Aktiviteter 

Årsmöte hålls 18 februari 19:00. Styrelsemöte 11 februari KL 18:00. Motioner ska vara 

styrelsen tillhanda senast 10 februari. Vi håller till i lokal B02 hos Volflight.  

 Parkera på klubben och promenera bort om du vill undvika p-böter. 

 

 

10. Övriga frågor 

Krister har anmält DTO. Deklarerad flygskola. Det är enklare, men ökar kraven på att vi alla 

sköter vår egen rapportering av incidenter, händelser, förslag mm. I JFK ska vi använda 

MyWeblog.  

Obligatoriska utbildningsdagar 

Johan och Krister planerar för obligatoriska utbildningsdagar före flygsäsongen. Det gäller bla 

haverirapportering, viktberäkningar, trafikregler för luftfart mm där mycket ändringar gjorts 

de senaste åren. Alla med PPL ska läsa ”kompendium för privatflygare” som förberedelse. Se 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/privat--och-

allmanflyg/kompendium-privatflygare.pdf. Korv med bröd, kaffe och en trevlig dag utlovas.  

Bosse W kommer att vara med. Lördagar i slutet av mars- och början av april blir lämpligt. 

Det här är ett led i klubbens arbete att skärpa precision och säkerhet i klubbens verksamhet.  

 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/privat--och-allmanflyg/kompendium-privatflygare.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/privat--och-allmanflyg/kompendium-privatflygare.pdf
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Krister jobbar med att vi ska få konerna från bana 11/29 till Visingsö.  

Flygplatsen håller på med en del arbeten. 100LL kommer att finnas kvar men övrigt bränsle 

flyttas. Vändzonerna kommer att byggas, Taxibana A kommer att breddas och så småningom 

kommer gräsfältet att hårdgöras.  

  

 

11. Kommande möten 

 

Årsmöte hålls 18 februari 19:00.  

Styrelsemöte 11 februari KL 18:00.  

 

12. Mötet avslutades 

Ingrid förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Patrik André 

 

Ingrid Svalander 

  

 


