Protokoll nr 6/2021

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2021-04-12
Närvarande: Johan Jangmo, Mikael Zagerholm, Erik Gaude, Patrik André, Krister Sjökvist,
Maher El Kari, Thomas Tärnbring, Henrik Lilliesköld, Tomas Katzin, Eddie Gongapsevas
Förhinder:

1. Öppnande
Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Patrik går igenom senaste styrelseprotokollet från 8/3. Det läggs till handlingarna utan
synpunkter.
4. Inkommen post
Flygplatsen ska byta ut koner mot betongplattor och vill gärna har vår hjälp. Vi har tidigare
diskuterat frågan och vill gärna ta över de begagnade konerna. Vi kollar om vi kan erbjuda
hjälp.
5. Visingsö
Klubbens satsning på Visingsö fortsätter. Efter att Visingsögänget i många år fått kämpa
tämligen ensamma med att hålla fältet funktionsdugligt vill styrelsen stötta upp
verksamheten bättre.
Ralf Haglund kommer att ha hand om byggnader. Johan Jangmo tar säkerhetsansvaret. Philip
Kalmér organiserar fältarbetet. Bosse W har tagit fram en driftshandbok för att tydliggöra
driften på Visingsöfältet. Det är en bra konkretisering av reglerna på fältet. Vi godkänner
driftshandboken. En genomgång av åtgärdsbehov har också gjorts. Det blir en ganska lång
lista över upprustningsbehov.
På 01-19 tänker man byta konerna mot målade betongplattor. Reflexvästar, Gul saftblandare
till traktorn och eventuella bilar som används vid arbeten på fältet. Ett elskåp behöver
repareras, Vindstruten flyttas och vind-T behöver lite omvårdnad. En del av den utrustning
som står på fältet. Bland annat en gammal traktor, behöver forslas bort. Det ger lite skräpigt
intryck just nu.
Möte med golfklubben är bokat. Golfbanan har vuxit ut lite för långt på ett par ställen, vilket
kan äventyra flygsäkerheten. Johan har skickat ut en intresseförfrågan till medlemmarna om
medverkan i Visingsöteamet. Den 25/4 är det en träff på klubben för alla som vill ha nöjet att
vårda fältet. Totalt behövs bara 8-10 personer.
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Philip kommer att organisera en instruktionshelg för de som ska medverka med klippning
mm. Bosse och Eddie har planerat ändringar på hemsidan så att klippgänget själva kan
notera när fältet är klippt och fältstatus i övrigt.
Thomas T har kanske en saftblandare till övers. vi söker också c:a20 varselvästar. Philip K sägs
ha betongplattor som kan passa 01-19 Vi diskuterar om det går att få en handhållen radio till
de som klipper. Ur säkerhetssynpunkt vore det bra.
Vi har åter fått en propå från ett gäng skärmflygare som vill ha aktiviteter på fältet. Vi styr
den kontakten till Bosse. Vi noterar att den nya drifthandboken medför en del begränsningar
i användningen av fältet där bland annat studs- och gå stoppas. Vi har för få flygrörelser till
vårt förfogande för att det ska fungera.
Vi räknar med att kunna översätta Visingsö-sidan till flera språk och därmed ge bättre service
till långväga besökare. Vardagarna i första veckan i maj kommer troligen fältet att vara uthyrt
och vi stänger fältet för andra besökare under den tiden. Vi kommer att begära ett Notam.
Mer information på vanliga kanaler.

6. Ekonomi. Rapport från kassören
Kassan är 345 tkr. (Men stora räkningar att betala) Vi har fått in årsavgifterna från
medlemmarna och ekonomin är stabil!
Timpriserna för KIK och BAW skulle behöva justeras för de som skolar. Rabatten efter 10
timmar blir för kostsamt med så många timmar som det skulle bli frågan om i dessa
skolningsintensiva tider. Rabatten efter 10 timmar gäller per flygplan just nu. Vi vill
egentligen att piloterna delas mellan KIK och BAW och diskuterar om det kan justeras. Vi
noterar att 1350:-/timma (efter rabatt) är en förlustaffär för klubben. Vi vill inte höja
grundpriset ytterligare och behöver diskutera frågan. Kanske ska man ha en lägre rabattsats?
Erik hanterar frågan vidare.
7. Flygtider per 12/4 2021:
KIK 50 timmar
VPO 25 timmar
IDG 24 timmar
BAW 16 timmar

8. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK – Rullar på.
IDG – åter efter inspektion av vingarna - Inget speciellt
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VPO – Står på service. Det finns lite fix att klara av i samband med en femårskontroll.
BAW – Rullar på
9. Flygskolan
Flygskolan går utmärkt. Vi får nu in nya förfrågningar om flygcertifikat. Krister hanterar
förfrågningarna. Be alla folk ringa, så är de snart uppe i luften!

10. Medlemsfrågor
Vi önskar att medlemmarna använder KIK och BAW i första hand, men är tacksamma att IDG
också finns till förfogande. Vi diskuterar prissättningen för att täcka klubbens kostnader för
IDG. Det är viktigt att vi har kontroll på ekonomin nu när verksamheten ökar snabbt.
11. Aktiviteter
Vi siktar på avrostningshelg 1-2 maj kl 9-14 båda dagarna. Klubben bjuder på hamburgare. Vi
köper färdigstekta. Patrik informerar om avrostningshelgen. Henrik skaffar 5 liter
avfettningsmedel, vax, svampar, trassel. Krister tar med avfettningsspruta. Om det är kallt
behöver vi en reservhelg. Vi väljer 15-16/5. Krister bokar flygplanen för båda helgerna så får
vi avboka när vi ser hur vädret utvecklar sig.

12. Övriga frågor
Påminnelse om Visingsö fly in är 7/8.
13. Kommande möten

3/5, 7/6, 9/8, 6/9, 4/10, 8/11, 6/12 samtliga tillfällen 18:00
Höstmöte 8/11 kl 19:00
14. Mötet avslutades
Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet
Mötesordförande

Patrik André

Mikael Zagerholm

