Protokoll nr 8/2020

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2020-06-15
Närvarande: Erik Gaude, Patrik André, Krister Sjökvist, Henrik Lilliesköld, Johan Jangmo,
Thomas Tärnbring, Eddie Gongapsevas, Maher El Kari; Tomas Katzin
Förhinder: Mikael Zagerholm,

1. Öppnande
Henrik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Föregående protokoll från 25/5 gicks igenom. Det upprättade restriktionsområdet vid
Visingsö tycks ha upprättats utan att den som arrenderade fältet var medvetna om det. Vi
kan troligen inte kräva den extra betalning som vi tänkt. Erik tittar vidare på frågan. I övrigt
inga synpunkter. Anteckningarna lades till handlingarna.
4. Inkommen post
Några få kontakter angående inflygande till Visingsö. I övrigt inte någonting.
5. Ekonomi. Rapport från kassören
Vi har 500 tkr i kassan. Erik kommer att göra en ekonomiavstämning till halvårsskiftet. Det är
nu mycket flygning där även brandflyget bidrar. Det är ekonomiskt bra att planet går och
brandflyget dessutom ett angeläget arbete. Flygtiden går fort och det är snart dags för
service igen. Vi diskuterar kostnader och avtalet med. Bra att ha regelbunden kontakt med
ägaren. Erik håller kontakten vidare.
Flygtider per 15/6 2020:
KIK 186 timmar
VPO 70 timmar
IDG 75 timmar
VAS 25 timmar
6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK - Krister har kollat priset på digitala gyro. Det skulle kosta 109 tkr för att byta båda. Vi har
nu nytt horisontgyro och vårt eget kursgyro. De fungerar fint. Vi avvaktar med digitala gyron.
Vi har fått byta en cylinder på KIK efter 200 timmar. Bytet gick på garantin. Den nya cylindern
behöver köras in. I övrigt ingen påverkan på flygningen.
IDG – Ingen uppgift
VPO – Inget nytt. Transpondern tycks fungera bra. Det kan vara på låga höjder som det inte
fungerar.
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7. Informationsfrågor
Eddie visar sin analys av informationsfrågorna. Presentationen skickas ut separat. Vi noterar
att ett mycket litet antal medlemmar står för en stor del av flygtiden. Många flyger litet, eller
slutar att flyga. Vi skulle behöva intervjua några för att se vad orsaken är. Vi diskuterar också
chattgrupp eller mailgrupp för att få flygsällskap. Eddie mailar ut informationen för
synpunkter.
För att göra flygningen roligare behöver man komma längre bort än visingsö. Vi diskuterar en
lektion i hur man gör en längre utflykt med tips och tricks till medlemmar som inte riktigt
kommer sig för att flyga längre bort. Vi diskuterar vem som ska hålla utbildningen. Thomas T
och Henrik tittar vidare på utflyktsfrågan.
Kommunikationsstrategi: Vi inriktar oss på att hålla hemsidan slimmad. Myweblog används
för kommunikationen till medlemmarna. Facebook används av alla medlemmar och oss
själva för att få ett intresseväckande nyhetsflöde. Vi upprättar ett Instagram-konto för att
bredda oss på sociala medier.
8. Flygskolan
Inget nytt
9. Medlemsfrågor
Inget speciellt

10. Aktiviteter
Vi är osäkra på om Visingsö Fly-in går att hålla, men det är ett utomhusarrangemang där det
är relativt enkelt att hålla distans. Om vi sätter upp tältet så ska vi inte samla folk i det.
Maher kollar med Svedbom de får tillsammans avgöra hu vi gör.
Och: Upp och flyg allihop! – Sommarkvällarna är fantastiska!

11. Övriga frågor
Tävlingen om flyglektion ligger nu på flygplatsens Facebook-sida. Marknadsföring pågår.
Vi diskuterar avtalet om IDG och kostnaderna för CAMO. Erik har kontakter i frågan.
Tankningen 100LL flyttas lite närmare tornet, troligen till andra sidan porten. nu.
Vi har investerat i fönsterrengöringsutrustning snyggt samlat i en plastback. Nu finns ingen
ursäkt att lämna planet med lortig ruta!
Rabatt på flygningen till ESSI? Det är angeläget att vi lockar personer att delta i arbetet på
ESSI. Kan man t ex ha ”teknisk flygning” vid klipptillfällena? Vi tycker att det låter rimligt och
tar upp frågan på nästa möte.
12. Kommande möten
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Styrelsemöten 10/8, 14/9, 26/10, 9/11, 7/12 (inklusive julbord) samtliga gånger
18:00
Höstmöte hålls 9/11, kl 19:00
13. Mötet avslutades
Henrik förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet
Mötesordförande

Patrik André

Henrik Lilliesköld

