Protokoll höstmöte
2020
Protokoll fört vid höstmötet för Jönköpings Flygklubb 2020-11-09
Dagordning
§1 Mötet öppnas

§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

§3 Val av ordförande och sekreterare
Mikael Zagerholm valdes till ordförande samt Erik Gaude till sekreterare för mötet

§4 Val av justeringsman
Eddie Gongapsevas valdes till att justera protokollet

§5 Ekonomi
Den ekonomiska situationen för klubben ser för närvarande bra ut. Bränslepriserna har, på grund av
coronaviruset sjunkit sedan mars månad och har sedan dess inte återhämta sig. Bränsleprisets
nedgång och utifrån att vi inte justerat timpriset i kombination med att vi haft en del brandflyg även i år
gör att ekonomin ser ut att bli god för året. Kassan i klubben är för närvarande 590 tkr. Vi har heller
inte haft några större kostnader på våra maskiner som därför ser ut att ytterligare förbättra det
ekonomiska läget.

§6 Fastställande av medlemsavgifter 2021
Medlemsavgifterna fastställs enligt nedan:
Fullvärdig medlem 2900 kr/år inkl. självrisk
Medlem i Jönköpings segelflygklubb 600 kr/år
Supportmedlem 500 kr/år (höjs från 250 kr/år)
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§7 Fastställande av timpriser
Timpriserna för klubbens maskiner fastställs enligt nedan utifrån dagens timpriser:
SE-KIK 1550 kr/timme
SE-VPO 925 kr/timme

Sedan tidigare kostar SE-IDG 1480 kr/tacho tim.

§8 Vi berättar kort om flygskolan
En stor tillströmning av nya elever har vi fått denna säsong. Antalet elever uppgår till 12 stycken vilket
då borde innebära drygt 500 skoltimmar vilket är fantastiskt positivt och bådar gott inför kommande år

§9 Inkomna motioner
-

§10 Styrelsen berättar lite om aktuella saker
Johan Jangmo informerade om uppdateringar i regelverket kring flyg. Detaljerad information kommer
att ges av Johan via Myweblog inom kort.

§11 Flygskolan
Då vi nu har en stor tillströmning av elever(för närvarande 12 stycken) som ska skola PPL eller LAPL
ser vi ut att behöva ytterligare någon maskin i klubbens regi. Om någon medlem önskar delta i
gruppen kring nytt flygplan, eventuellt kanske en motorseglare?, kontakta styrelsen.

§12 Övriga frågor
Bosse Wretmo informerade kort om de nya flygplanstyperna för 600 kg såsom NLLF och EASA
godkänt flygplan och det nuvarande UL-flyget samt tillhörande certifikattyper. Dessutom fördes en
diskussion om huruvida UL-cert kan nyttjas för att flyga dessa flygplanstyper. Mer information om detta
kommer längre fram när

§13 Tack till alla närvarande
Mikael Zagerholm tackar alla närvarande både via Skype och närvarande fysiskt.

Protokoll höstmöte
2020
§14 Mötet avslutas

Mikael förklarade mötet för avslutat.

Deltagande;
Se bif. bilaga

Vid protokollet

Erik Gaude

Mötesordförande

Mikael Zagerholm

