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Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2019-03-11 
Närvarande: Krister Sjökvist, Patrik André, Erik Gaude, Johan Jangmo,  Ingrid Svalander,  
Maher El Kary, Mikael Zagerholm, Henrik Lilliesköld 
 

Förhinder:, Tomas Katzin , Thomas Tärnbring 

 
 

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.  Johan har haft kontakt med tornet 

angående vindkraftverken vid Lyckås. De var väl medvetna om problemen.  Vi noterar att 

separation i sidled är 8 km i mörker och 1000 fot i höjdled vilket kommer att försvåra 

flygningen inom stora delar av kontrollzonen. 

Vid årsmötet 

4. Inkommen post 

Vi har fått frågor om flygtider från Transportstyrelsen vad avser KIK. Erik besvarar frågan.  

5. Ekonomi. Rapport från kassör 

Vi har sparat 12 000:- på att ställa av VPO under mörkaste vintern dessutom kommer vi att få 

en viss sänkning av avgifterna. Försäkringsbolaget har erbjudit sig att komma till klubben och 

informera vid tillfälle.  

Vi har 60 tkr på kontot. Dessutom ska Erik fakturera segelflygklubben för gemensamma 

kostnader. 119 tkr har kommit in i medlemsavgifter.  Vi har tacksamt nog många 

supportmedlemmar i klubben.  Resultatet är som vanligt lågt innan flygsäsongen kommit 

igång riktigt.  Just nu står vi på -26 tkr 

 

Flygtider t o m  11/3 -19 

KIK  41 tim.  

VPO 5 tim 

IDG 0 

VAS 3 tim 

 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK  - Display, radio2 börjar ge sig. Det är en kostnad om 6 500:- normalt. Men en medlem 
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(Krister) har lovat sig att stå för en ny radio, så klubben klarar sig med byteskostnaden. Vi 

tackar för donationen. 

 

IDG har fortfarande visst hydraul-läckage och måste kontrolleras före flygning.  Den har 

status Gul – Kvarstående anmärkning.  

 

VPO – planet är äntligen i luften igen. Något problem med GPS verkar återstå.   

 

7. Informationsfrågor 

Johan tipsar och påminner om vårens kurser.  

Ingrid kontaktar KSAK för att marknadsföra Fly In 

 

8. Flygskolan 

Henrik har startat sin omgång. Det är 2 PPL och 4 UL-elever. + Några pågående UL-elever som 

har flygning kvar och en PPL-elev som gör ett uppehåll.  

 

9. Aktiviteter 

Vårens kurser: Johan, Bosse och Krister fixar kursen. Ingrid fixar korv och fika. Vi enas om att 

hålla till på klubben. Enkelt, och bra för klubbkänslan.  De flesta har anmält sig 30 och 31 

mars.  

 

Tänkbara informationskvällar 

Planering för flygning utomlands 

Information från tornet 

Mästare i flygning 

Resor i Afrika/Tanzania 

 

Ingrid och Johan arbetar fram ett program för informationsmöten.  

 

 

10. Övriga frågor 

 

Vi har fått signaler att något mail inte kommit fram från MyWeblog. Trots undersökning kan 

vi inte hitta något fel. Vi lägger ärendet vilande tills vidare. 

 

Vi diskuterar ev spaka själv under våren, men låter det bero så länge. Vi diskuterar vilka dagar 

teoripassen ska hållas. Om det görs på helgerna kan det kanske bli lite mindre tröttande för 

eleverna.  Inget beslut i frågan.   

 

Vi går ut på hemsidan om att de som är intresserade av en provlektion/introduktionsflygning 

kan kontakta någon av våra flyglärare.  
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Erik har ställt upp kassör-skrivaren på klubben. 

 

 

11. Kommande möten 

 

Styrelsemöten under 2019  8/4,  13/5, 10/6, 12/8, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12  samtliga 

gånger 18:00 

12. Mötet avslutades 

Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Patrik André 

 

 

Mikael Zagerholm  

  

 


