
 

 

 

Protokoll nr 8/2019 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2019-05-13 
Närvarande: Ingrid Svalander, Mikael Zagerholm, Krister Sjökvist, Erik Gaude, Maher El Kary,  
Henrik Lilliesköld, Thomas Tärnbring,  
 

Förhinder:, Johan Jangmo, Tomas Katzin, Patrik André, 

 
 

1. Öppnande 

Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Vi gick igenom föregående protokoll och la det till handlingarna. Vi noterar att VPO nu är 

tillbaka från flyglärarutbildningen på Ålleberg. 35 timmar flögs den och vi fick tillbaka den 3 

dagar tidigare 

4. Inkommen post 

Inbjudan till fly-in på Varberg flygklubb 

5. Ekonomi. Rapport från kassör 

Bränslepriserna har stiget ytterligare till 24:11kr/liter, vilket gör att vi måste korriskera 

kostnaden för att hyra våra flygplan. Det beslutades att höja KIK med 50kr/timme och VPO 

med 25kr/timme. 

Vi har ca 260 tkr på kontot och resultatet ligger något minus. Förhoppningsvis så blir det 

positivt under Juli månad då det flygs mer. KIK har haft flera dyra reparationer. 

 

Flygtider i år t o m  10/6 -19.  

KIK  122 timmar  

VPO 64 timmar 

IDG 39 timmar 

VAS 10 timmar 

 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK  - Vi har lånat en propeller av Prokitor medans våran är på översyn. Andra vingens tank är 

nu också reviderad. Alla oljeslangar skall bytas inom kort. 

 

IDG -  Vi tror att allt är OK. 
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VPO – OK 

 

7. Informationsfrågor 

 

8 juli 10:00 tar vi oss an målning av hangaren.  

7-8 september har vi spaka själv på klubben 

 

Vi skall informera om höjning av flygpriset pga ökade bränslepriser 

 

8. Flygskolan 

Vi har 2 PPL och 4 UL-elever. Ingen ändring sedan sist. 

 

9. Medlemsfrågor 

Bli bättre på att informera nya medlemmar om att då man går med i klubben, så förväntas 

man också att hjälpa till på visingsö, fly-in, klubbdagar etc i den mån var man/kvinna kan.  

 

10. Aktiviteter 

Visingsö gänget skulle uppskatta mer hjälp/avlastning med klippning etc. 

 

Hangarmålning få bli ett sommarnöje.  8/7 kör vi målningen. Henrik köper färg och penslar.  

 

Spaka själv 7-8 september, kl 11-16 bägge dagarna 

 

11. Övriga frågor 

 

Daniel S har installerat en ny dator i klubbstugan, enligt Krister är den blixtsnabb. 

 

12. Kommande möten 

 

Styrelsemöten under 2019   12/8, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12  samtliga gånger 18:00 

13. Mötet avslutades 

Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Mikael Zagerholm 

 

 

 

 


