Årsmöte 2018

Protokoll fört vid årsmöte för Jönköpings Flygklubb 2018-02-26
Jönköpings flygklubb, klubblokalen, Axamo.

1 Mötet öppnas .
Ingrid Svalander hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Röstlängden
fastställdes enligt närvarolista. (se bilaga)
2 Ordförande och sekreterare:
Ingrid Svalander valdes till mötets ordförande, Patrik André valdes till mötets
sekreterare.
3 Justeringspersoner tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet:
Bo Wretmo och Thomas Tärnbring valdes att justera protokollet.
4 Godkännande av kallelse för årsmötet
Mötet fann att kallelsen varit i behörig ordning
5 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning:
Ingrid föredrar verksamhetsberättelsen.
Vi noterar att LAPL fattas bland utbildningsformer och att en certifikatstagare
Christer Arvidsson saknas i listan under PPL.
Stefan Andersson och Rolf Beckius föredrar resultat och balansräkning. Vi
noterar att vi har god ekonomi och att 2017 var ett svagt positivt resultat.
7 Revisionsberättelse:
Stefan Andersson föredrar revisionsberättelsen. Revisionen har gjorts i
enlighet med god redovisningssed. Stefan föreslog årsmötet att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen.
8 Ansvarsfrihet:
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Behandling av motioner och styrelseförslag
Det fanns inga inkomna motioner eller förslag
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10. Verksamhetsplan
Årsmöte februari, Flygträffar planeras under några måndagar. Vi har hittills
haft Thomas Katzin som berättat om flygläkare, human factors mm Det var 18
personer var på mötet.
Avrostningshelg planeras under våren.
Under våren ska vi också ha en fixardag för att måla fasaden.
23/4 kommer Vanja Nilsson och Ronny Forsberg att besöka klubben för att
informera om flygplatsens utvecklingsplaner.
Fly in på Visingsö planeras första helgen i augusti som vanligt.
Spaka själv/Öppet hus kommer att hållas under augusti och under september
startar sedan höstens kurser.
Vi ska också försöka få till några informationstillfällen under hösten.
Vad gäller ekonomin så fastställs medlemsavgift och flygavgifter av höstmötet.
Detta är alltså väsentliga delar av budgeten som bestäms under hösten. I
övrigt avser styrelsen att även 2018 få ett något positivt resultat.

11 Val av ordförande för 2018:
Mikael Zagerholm (Nyval)
12 Val av klubbens styrelse:
Nyval på ett år: Johan Jangmo väljs på ett år, för att få halva antalet ledamöter
till omval nästa år.
Nyval på två år: Håkan Jarl
Omval på två år: Maher El Kary, Patrik André, Krister Sjökvist,
Kvarstår ytterligare ett år: Tomas Katzin, Ingrid Svalander, Henrik Lilliesköld
Val av revisorer:
Stefan Andersson och Thomas Nors väljs till revisorer. (Omval)
Val av valberedning:
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Bo Wretmo, Lars Pettersson och Lars Ekelund väljs till valberedningen. Bo
Wretmo sammankallande.
13 Val av ombud till KSAK och FSF årsmöten :
Styrelsen bemyndigas att utse representanter.

14 Övrigt:
Vi diskuterar den åverkan som skett på Visingsöfältet och den polisanmälan vi
gjort i ärendet.
Med all tydighet är det tamboskap från någon närliggande djurägare som
orsakat skadorna.
Vi noterar att styrelsen och inte minst Bo Wretmo lagt väldigt mycket energi
på de rättsprocesser som en granne till flygfältet på Visingsö driver.
Bränslefrågan är alltjämt inte löst. Vi diskuterar eventuella alternativ. Frågan
bör tas upp med flygplatsledningen när de besöker oss.
Krister informerar om att det ”nya” kodlåset måste bytas ut. Det blir en
kostnad om 5 tkr. Samtidigt byter vi leverantör.
15. Mötets avslutande
Ingrid avslutar mötet och tackar för närvaron. Ett särskilt tack till Thomas
Tärnbring som bjudit på EK-tårta.
Vid protokollet

Justeras:

Patrik André

Thomas Tärnbring

Bo Wretmo
Ingrid Svalander

