
 

 

 

Protokoll nr 8/2021 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2021-06-07 
 
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 5/5. Protokollet läggs till handlingarna 

utan synpunkter.  

4. Inkommen post 

Vi har fått en propå angående flygning från en person som bor under flygvarvet vid start 

bana 01. Henrik kan kontakta personen för att se om det är någonting vi kan ändra eller 

åtgärda. Samma person har hört av sig tidigare. Det är lite oklart vilka det är som studsar på 

fältet. Det har inte alltid varit klubbens flygplan.  Det är huset man passerar över vid start 

bana 01.  Det är dock svårt att undvika överflygning.  Christer kollar om det går att ändra 

skolvarvet så att det går att komma innanför hans hus. Om man lägger medvinden till bana 

01 lite snävare i början kan det ev. underlätta.  

Flygplatsen har fått information om undersökning av PFAS, som kan förekomma på fältet.  

 

Erik har fått offert på försäkring för VPO.  Det verkar inte vara tillräckligt stor skillnad för att 

det ska vara lönsamt att byta.  

5. Visingsö 

Arbetet med att öka klubbens engagemang för Visingsö-fältet fortsätter. Ang 

landningsavgifterna så behöver de ses över. Drift + arrende kostar klart mer än vad som 

landningsavgifterna ger.  Just nu ligger kostnaderna kring 50 tkr totalt sett med fly-in 

inräknat. Vi har fortfarande mycket investeringar som ska klaras. En ny rimlig landningsavgift 

är mellan 150-200 kr. Bosse har kontakter med flygklubbarna runt om i trakten för ev 

sponsring.  Även historiska flygklubben kommer att ta upp frågan.  AOPA ska göra en 

direktsändning från Fly in. Möjligen kommer även de att stötta en smula . SAAB + två 

fallskärmsflygare samt skärmflygare vill hyra fältet. Vi tar då betalt för uthyrningen. Detta 

kommer att ha betydelse för landningsavgiften. Bosse håller på att titta på skyltar på banor, 

tillfartsvägar, för landningsavgift.   Vi har blivit lovade konerna från 11-27 tidigare. Vi gör en 
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påstötning för att få tröskelkoner till banorna.  

Traktorn tycks ha ett stort samlarvärde. Bosse vill annonsera ut den. Vi ger OK på detta, med 

syftet att skaffa en bättre traktor och ev uppgradera klippaggregatet. Vi vill klippa gräs, inte 

samla på traktorer. Philipp har en stor traktor som vi kan låna ifall det blir ett glapp i väntan 

på nästa traktor.  

Eftersom vi inte har kontroll på fältstatus under vintern kommer PPR att införas på fältet 

under vintrarna från 1/11 till 30/4.   

Vi diskuterar säkerhetsfrågor kopplat passage till badplatsen för allmänhet och besökande 

piloter samt golfklubbens korsning av bana 01/19. Av hävd sker en hel del gångtrafik på 

fältet, vilket äventyrar säkerheten. Vi behöver undersöka vilka formella möjligheter som finns 

att styra upp gångtrafiken och därefter se hur vi ska agera. Bosse undersöker regelverken och 

vi återkommer till frågan.  

  

6. Ekonomi. Rapport från kassören 

Vi har kassa på 330 tkr samtidigt som vi har stora utgifter om 120-130tkr. Det är fullt normalt 

läge med många som håller på att skola.   Vingbalkarna på BAW kommer att röntgas. Vi 

hoppas att det inte blir några problem.   

7. Flygtider per 7/6 2021. Timmar inom parentes är från 4/5: 

   

KIK  127 (77) timmar  

VPO 60 (29) timmar 

IDG 37 (24) timmar 

BAW 85 (38) timmar 

 

 

8. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK – Rullar på. Vi har haft en 1000-timmarstillsyn på planet.  

IDG –Inget speciellt 

VPO – Vi ska kolla transpondern. I övrigt passerade planet 1000, timmar under helgen.  

BAW – 50-timmars-service är inbokat.  

 

9. Flygskolan 

5-6 håller på att skola på BAW. + 3 på KIK.  

  

 

10. Medlemsfrågor 

Hjälp gärna till på Visingsö.! (och i klubbarbetet i övrigt ) 
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Tips: Nyckel kan inte läggas på instrumentbrädan i BAW. Det är lätt gjort att den halkar in i 

instrumenteringen. 

 

11. Aktiviteter 

Visingsö Fly-In. Förberedelserna pågår  

 

12. Övriga frågor 

Vi skulle behöva ett par headset till VPO. Micke Z har ett par som han kan sälja billigt.  

 

13. Kommande möten 

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 

 

 

Patrik André 

 

Mötesordförande 

 

Mikael Zagerholm 

 


