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Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2019-08-12 
Närvarande: Mikael Zagerholm, Erik Gaude, Maher El Kari, Thomas Tärnbring, Patrik André, 
Krister Sjökvist, Henrik Lilliesköld, Ingrid Svalander 
 

Förhinder: Tomas Katzin, Johan Jangmo,  

 

 

1. Öppnande 

Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Vi gick igenom föregående protokoll. Krister kontrollerar med Essberg ang om IDG behöver 

vara i skyddad miljö för klubbens verksamhet.   

4. Inkommen post 

Mikael o Bosse Wretmo har varit på informationsmöte på flygklubben. Flygplatsen funderar 

på att bygga nya lokaler. Det skulle kunna vara positivt för flygklubben om det blir av. 

Flygplatsen har lagt in om detaljsplaneändring. Enligt uppgift tar det minst fyra år innan en ny 

detaljplan kan bli klar. Vi är intresserade av samverkan om det kan vara till fördel för klubben 

långsiktigt.  

Vi har blivit erbjudna att köpa ett antal exemplar av en ny bok om flyghaveriet på 

Kebnekajse. Vi skickar tipset vidare via MyWeblog.  

5. Ekonomi. Rapport från kassören 

Vi har ca 320 tkr på kontot. Därav 63 tkr från flygskolan. T o m september ligger vi på c:a 10 

tkr plus. Vi kommer att begära återbetalning av skatt vilket sammantaget troligen medför att 

året går något positivt. Vi kommer att undersöka om det går att sälja gräset från fältet på 

Visingsö för att bidra till kostnaderna för fältet. 

 

Flygtider i år t o m 14/10 -19.  

KIK  255 timmar  

VPO 147 timmar 

IDG 96 timmar 

VAS 35 timmar 

 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK  - Vi planerar för motorrenovering. Planet kommer att ställas av under december/januari. 
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Vi har fått prisuppgift på strax över 300 tkr för renoveringen. Priset verkar vara rimligt och vi 

beslutar att anta offerten.  

IDG -  Ingen uppgift. 

VPO – Vi har haft lite lagningar på broms, däck och gasreglage. I övrigt är läget gott. 

 

7. Informationsfrågor 

 

Höstmötet.   

 

8. Flygskolan 

Vi har stort intresse för PPL-utbildningen, medan UL går lite trögt.  Vi har just nu 9 elever.  

Kul! Thomas har dragit igång teorin på Volflights app.  – Det medför dock att vi behöver 

större surfmängd, vilket vi håller på att skaffa. 

 

9. Medlemsfrågor 

Vi behöver höja medlemsavgiften som nu ligger på 1 800:- Vid en snabb koll på nätet ligger 

det lägst av de klubbar vi hittar. Det är svårt att få ekonomin att går runt och räknar med att 

vi behöver höja avgiften med 400:- för att komma i jämvikt.  Dessutom föreslår vi en höjning 

om 500:-/år för att bekosta städning och visst underhåll. Självriskpremien är 100:-  Totalt blir 

då avgiften 2 800:-, vilket bedöms ligga ungefär på genomsnittet för flygsveriges klubbar. Det 

här är en fråga som ska beslutas av höstmötet.  Medlemmar som åtar sig underhåll eller en 

tids städning kan gottgöra sig arbetet på flygkontot om 100:-/timma. De 800 :- i arbetsplikt 

faller därmed.   

 

Dessutom kommer flygtimpriserna att behöva höjas en aning. Kostnaderna för såväl KIK som 

VPO har ökat. Det är inget beslut som ska tas på höstmötet, men vi passar på att informera 

om höjningen på höstmötet. Troligen landar KIK på 1 600:-/timma och VPO 950:- 

 

10. Aktiviteter 

 

Höstmöte hålls 11/11 kl 19:00 i klubblokalerna.  Avgiftsfrågor, sedvanliga mötesfrågor 

dessutom kommer Andreas i tornet att informera. Vi hjälps åt att förbereda fikat. Ingrid fixar 

fika.  

 

 

11. Övriga frågor 

Vi behöver kunna mörklägga i kurslokalen. Vi beviljar inköp av rullgardiner.  

 

12. Kommande möten 

 

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

13. Mötet avslutades 
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Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Patrik André 

 

Mötesordförande 

 

Mikael Zagerholm 

 


