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Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2020-05-25 
Närvarande: Erik Gaude, Patrik André, Krister Sjökvist, Henrik Lilliesköld, Johan Jangmo, 

Thomas Tärnbring, Eddie Gongapsevas, Maher El Kari;  

Förhinder: Mikael Zagerholm, Tomas Katzin 

 

1. Öppnande 

Henrik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.   

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Föregående protokoll från 21/4 gicks igenom. Inga synpunkter.  Anteckningarna lades till 

handlingarna. 

4. Inkommen post 

 

Vi har nåtts budet om att Ingrid Svalander gått bort, Vi håller en tyst minut för Ingrid. Hennes 

bortgång kommer att vara kännbar för klubben. Inte minst emotionellt. Ingrid har suttit i 

styrelsen i 40 år. Thomas Tärnbring hann dessbättre överlämna den blomsterbukett från 

klubben som tack för alla insatser som vi beslutade om på föregående möte.  

5. Ekonomi. Rapport från kassören 

Vi har 420 tkr i kassan men stora fakturor på gång in. 70 tkr för försäkring och kostnader för 

att lagra kursgyro, ett stag o.s.v. Dessutom en service i faggorna igen. Mycket utgifter, men 

planet flygs mycket flitigt! Vi diskuterar kostnaderna för IDG och bjuder inte ägaren till nästa 

styrelsemöte för vidare diskussioner. 

Vi har äntligen fått skatteåterbäring för FFK-timmarna. 70 tkr in i kassan! 

Flygtider per 25/5 2020:   

KIK  135 timmar  

VPO 46 timmar 

IDG 53 timmar 

VAS 14 timmar 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK  - Återigen dags för service. Det flygs mycket nu. Horisontgyrot är återigen trasigt. 

Kvalitén verkar ha blivit sämre.  Vi diskuterar att byta till digitala gyron, men det är en 

kostnad om c:a 100 tkr. Vi väntar tills vidare, men Krister kollar vad det kan kosta att byta. 

IDG – Service bokat till 27/4 Ingen uppgift. 

VPO –Transpondern verkar har krånglat, men just nu inga problem. I övrigt allt OK 
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Stefan Andersson kommer, dessvärre, att sälja SE-VAS. Det blir en epok som går i graven för 

klubben. Vi är mycket tacksamma för att Stefan har låtit oss använda flygplanet under så lång 

tid. Det innebär att det bara blir ett UL-plan tillgängligt i klubben framöver. På Stefans önskan 

kommer vi att släppa iväg VAS snabbare än vad avtalet säger.  

 

7. Informationsfrågor 

Vi påminner medlemmarna om att det är dags att ta PC för UL-piloterna.  Långa fina 

vårkvällar passar både termik och flyglärare. Passa på !     

 

8. Flygskolan 

Fortfarande full fart på skolningen.  Kjell Böhl flyger intensivt med eleverna.  Vi försöker hålla 

helgerna fria för medlemmar. Alla ska med !  

Vi har också en ny UL-elev!  

Krister har införskaffat en handhållen radio för att kunna hålla kontakt med eleverna även 

om tornet är stängt.  

 

9. Medlemsfrågor 

Inget speciellt 

 

10. Aktiviteter  

Avrostning: Återigen - Kontakta din flyglärare! Alla UL-flygare måste ha en PC.  

Jättefin Städning, hangarfix, fönsterputsning har gjorts.  Östersidan på hangaren är målad 

och två av tre söderfönster toppenfina! – Lyckat! Tack till alla som medverkat och särskilt 

tack till Olle som fixat fönstren! 

 

Fly in på Visingsö 1-2/8, med tyngdpunkt på lördagen. – Få stannar numera över natten.  

(Noterar efter mötet att vi på nästa möte måste avgöra om fly-in kan hållas m.h.t. 

coronaläget) 

Spaka själv - Vi har fått noteringar om flygets dag kommer att hållas sista helgen i augusti. Vi 

kommer därför att dela ”Spaka själv”  till 29-30/8 samt 5-6/9. På så sätt får vi draghjälp av 

allmän annonsering. Bra också ur coronasynpunkt. 

 

11. Övriga frågor 

Vi noterar att Visingsö flygfält inte var tillgängligt de dagar vi upplåtit det och att 

hyrestagaren medverkat till att luftrummet över flygfältet varit stängt. En exklusiv tillgång till 

flygfältet med total stängning av luftrummet under två hela veckor mitt under bästa 

flygsäsong var inte avtalat. Det vi offererat, 1 000:-/Dygn var endast tillgång till klubbstuga, el 

och användning av fältet. Denna exklusiva förfoganderätt hade vi offererat 5000: / dygn för. 

Billigt – för ett helt flygfält. Erik fakturerar mellanskillnaden upp till tio dagar à 5 000:- = 50 

tkr. 
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Krister har äntligen lyckats i telefonfrågan! Både fast telefon och telefonnummer än nu på 

plats. 036- 680 70 Lever!   

Vi diskuterar tillgången till nyckel-taggar och vem som ska ha tillgång till klubblokalerna. 

Eftersom det är säkerhetszon är det viktigt att vi har bra kontroll och att det i första hand är 

de medlemmar som bekostar och underhåller klubblokalerna som har tillträde till dem.  Vi 

föreslår därför att det framöver ska krävas ordinarie, eller annat KSAK-anslutet medlemskap 

för att få nyckeltaggar och tillgång till klubblokalerna. Inget beslut i frågan ännu. 

 

Bosse har varit i kontakt med KSAK. Enligt KSAK är det osäkert när beslut eller besked 

kommer när det gäller omklassning av VPO till 600 kg. Corona påstås förhindra ett snabbt 

beslut.  Det kommer troligen att gå att tillgodogöra sig UL-flygtid i skolningen för ett PPL-

certifikat förutsatt att man har UL-behörighet. 

 

Vi har noterar att en supportmedlem annonserar flygning i privatplan mot avgift. Vi tolkar 

det som kommersiell verksamhet som inte är tillåten, i synnerhet som det är ett UL-plan. 

Från berörd hemsida länkas det också till jfk.nu.  JFK vill inte bli förknippad med denna 

verksamhet. Länkningen måste tas bort. Det här är också en verksamhet som är långt över 

vad som kan ingå i klubbens verksamhet, eller användning av lokaler som kan förväntas ingå i 

ett supportmedlemskap.  Passertaggen kommer därför att inaktiveras.  Thomas T kontaktar 

personen i fråga och informerar om styrelsens beslut. 

 

Nästa möte kommer Eddie att presentera en analys av marknadsföring. Det finns mycket att 

göra! Vi ser fram mot det och noterar att vi även behöver titta över flygplansfrågan 

framöver. Det börjar snart bli dags för ett elflygplan! 

 

12. Kommande möten 

Styrelsemöten 15/6, 10/8, 14/9, 26/10,  9/11,  7/12 (inklusive julbord) samtliga 

gånger 18:00 

Nästa möte 15/6: Kan Visingsö fly-in hållas m.h.t. Coronaläget?, Eddie presenterar 

marknadsanalysen.  

Höstmöte hålls 9/11, kl 19:00 

13. Mötet avslutades 

Henrik förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Mötesordförande 
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Patrik André Henrik Lilliesköld 

 


