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

Förhinder: Tomas Katzin, Johan Jangmo, Thomas Tärnbring 

 

 

1. Öppnande 

Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Vi gick igenom föregående protokoll. Vi har nu uppdaterat abonnemanget på det trådlösa 

bredbandet. 

4. Inkommen post 

Vi har blivit inbjudan till KSAK Södra. Ingen åtgärd.  

5. Ekonomi. Rapport från kassören 

Vi har ca 311 tkr på kontot. T o m september ligger vi på c:a plus/minus noll. Vi har en del 

periodiseringar kvar samtidigt som vi håller på begära återbetalning av skatt vilket 

sammantaget troligen medför att året går jämt ut. Vi håller på att undersöka priset för att 

sälja på gräs på rot från Visingsöfältet. 

 

Flygtider i år t o m 11/11 -19.  

KIK  261 timmar  

VPO 158 timmar 

IDG 98 timmar 

VAS 37 timmar 

 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK  - Det är 11,5 timma kvar tills planet ska renoveras. Passa på att flyga innan avställningen. 

Vi har antagit offerten för motorrenovering. Kostnaden blir 300-350 tkr.   

IDG -  Ingen uppgift. 

VPO – Serviceboken är kompletterad med översyn av gasreglage. Frågan om ev avställning 

skjuts till höstmötet.  
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7. Informationsfrågor 

 

Information sker på höstmötet.   

 

8. Flygskolan 

Utbildning görs nu på helger. Det nya digitala materialet används- Lite ovant och i behov av 

rättstavning men OK. KSAB har haft kontakt med Volflight för vidare samarbete med 

materialet. Vi noterar att markering i texten inte funkar, men det kan hända att det är på 

gång.  Vi berömmer bilderna  

 

9. Medlemsfrågor 

Förslag till avgiftshöjning kommer att läggas fram för höstmötet.  

Vi kommer också att informera om höjda flygtimpriser.  

 

10. Aktiviteter 

 

Höstmöte hålls direkt efter styrelsemötet. 11/11 kl 19:00 i klubblokalerna.  Avgiftsfrågor, 

sedvanliga mötesfrågor dessutom kommer Andreas i tornet att informera.  

 

11. Övriga frågor 

Vi går igenom dagordningen till höstmötet. 

Rullgardiner till kurslokalen är nu inköpta och uppsatta.   

Vi diskuterar åtgärder för att höja miljösäkerheten. Rensa onödiga kemikalier, utrustning för 

att ta hand om läckage från flygplanen mm. 

Erik håller på att stöta på Telia för att stänga ner det gamla abonnemanget 

 

12. Kommande möten 

 

9/12  18:00 

13. Mötet avslutades 

Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Patrik André 

 

Mötesordförande 

 

Mikael Zagerholm 

 


