Protokoll nr 7/2021

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2021-05-03
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 12/4. Thomas T har bidragit med en
”saftblandare” till Visingsö. Protokollet läggs till handlingarna utan synpunkter.
4. Inkommen post
Inget som behöver hanteras
5. Visingsö
Visingsögruppen har summerat insatserna på ett förnämligt sätt. Det är flera samtidiga
åtgärder som initieras för att ”uppgradera” fältet.
Man har haft kontakter med golfklubben för att justera en del saker som berör fältets
säkerhet,
Städning på fältet är inlett. Den gamla traktorn är redan bortforslad.
Bana 01-19 ska få nya sidomarkeringsplattor och kantskärmar, vind – T med mera ska få ny
färg.
Man undersöker möjligheten att installera en webbkamera. Det behövs för att kunna se
landningsbanorna som ett led i flygsäkerhetsarbetet. Vi har i dag ingen som bor helt nära
fältet som kan svara på frågor från flygräddning mm.
Nya skyltar behövs såväl kring fältet, som för landningsavgift.
12 personer har redan anmält intresse av att hjälpa till på fältet. Mycket glädjande! Ett
informationsmöte hölls den 25/4
Den 9/5 påbörjas utbildning på traktor och gräsklippare. Philipp K håller i denna.
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Bosse arbetar med en årsbudget för fältet. Med tanke på det låga antalet flygrörelser vi har
tillstånd till, behöver intäkterna stärkas. Dagens landningsavgifter täcker inte kostnaderna.
Man tittar på sponsring och en möjlig höjning av landningsavgifterna.
Erik G skickar över underlagssiffror till budget för Visingsö till Bosse.

6. Ekonomi. Rapport från kassören
Vi har som väntat fått några dryga fakturor från Prokitor. Kassan är c:a 100 tkr lägre än förra
månaden. Fakturan för service på VPO är också på väg in. Vi har 240 tkr i kassan och i och
med att flygsäsongen startar räknar vi med att kassan ska fylla på sig de kommande
månaderna.
Erik har lagt in 150 :- rabatt för de som flyger mer än 10 timmar kombinerat på KIK och BAW.
Detta underlättar för de som vill flyga båda planen. Vi diskuterar flygtiderna på VPO. Dessa
behöver komma upp för att inte priserna ska sticka iväg. Om vi kommer över 200 timmar kan
vi troligen sänka införa mängdrabatt även på VPO.

7. Flygtider per 3/5 2021:
KIK 77 timmar
VPO 29 timmar
IDG 24 timmar
BAW 38 timmar

8. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK – Rullar på.
IDG –Inget speciellt
VPO – Inget speciellt
BAW – problem med högerbromsen. Planet är bokat för genomgång av Prokitor.
9. Flygskolan
Teorin klar och flera har satt igång med proven. Två elever är helt klara med prov och allt.
Grattis! Första EK-tårtan för året avklarad.

10. Medlemsfrågor
Ett tiotal piloter är nu influgna på BAW.
11. Aktiviteter
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Avrostningshelgen: Hangar och klubblokaler är städade och klara. KIK och VPO tvättade. Vi är
nöjda med insatserna. Vi behöver dock lägga in fler tvätt-dagar för flygplanen under
sommaren/hösten. Henrik tar initiativ till detta. Den 15-16/5 behöver vi tvätta och vaxa
BAW också. Det hanns inte med helgen som gick. Henrik tar kontakter för att få igång
putsningen.
12. Övriga frågor
Patrik informerar om justerade rabatter på flygtimpriser.
Lampan mellan hangaren och klubbhuset behöver översyn. Ralf H kommer att titta på det.
Maher kan troligen fixa en LED-armatur. Krister pratar med Ralf.
13. Kommande möten

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

