
 

 

 

Protokoll nr 9/2021 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2021-06-07 
 
Närvarande:, Mikael Zagerholm, Erik Gaude, Patrik André, Krister Sjökvist, Maher El Kari, 

Henrik Lilliesköld, Tomas Katzin  

Förhinder: Johan Jangmo, Eddie Gongapsevas, Thomas Tärnbring,  

 

1. Öppnande 

Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.   

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Patrik går igenom senaste styrelseprotokollet från 7/6. Protokollet läggs till handlingarna 

utan synpunkter.  

4. Inkommen post 

Vi har fått en fråga om att låna ut hangaren till en filminspelning…  Vi tror att de tänkt sig 

något maffigare, och informerar dem att det nog är för litet för dem. 

 

Vi har också fått en fråga från Skeldar att hyra ut Visingsö-fältet. Det är bra att få extra 

intäkter, så vi tillstyrker.   

5. Visingsö 

Fly-in blev även i år en lyckad tillställning. Lite färre plan än förra året. Delvis berodde det på 

dåligt väder i östra Sverige.  

6. Ekonomi. Rapport från kassören 

Vi har kassa på 170 tkr Det har flugits mycket samtidigt som vi har haft stora utgifter för 

försäkringar, service mm.  Vi noterar att service och underhåll blir kostsamt om planen flygs 

mycket. 

7. Flygtider per 9/8 2021. Timmar inom parentes är från 7/6: 

   

KIK  244 (127) timmar   

VPO 113 (60) timmar 

IDG 62 (37) timmar 

BAW 144 (85)  timmar 

8. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK – Inget speciellt.  

IDG – Inga uppgifter 

VPO – Inget speciellt 



 

 

 

Protokoll nr 9/2021 

 

 

BAW – Nyservad. Vingarna har inspekterats utan problem.  

 

9. Flygskolan 

Vi har nio elever i skolning just nu varav tre på UL. 2-3 har gått över från LAPL till UL. Bra 

eftersom vi behöver få timmar på VPO.   

  

10. Medlemsfrågor 

Inget speciellt  

 

11. Aktiviteter 

Spaka själv är planerat till 28-29/8. Eddie har marknadsfört evenemanget på hemsida och 

Facebook. 

 

12. Övriga frågor 

Vi diskuterar behovet av en verksamhetsplan. Det kan vara en nyttig övning att ta fram den 

och bra om vi kan bli tydligare där.   

Vi har fått fråga om att medverka vid en fallskärmshopparövning på flygfältet. Efter senaste 

olyckorna är vi tveksamma. Vi tror det är svårt att genomföra utan att flygplatsen är öppen 

och en riktig säkerhetsorganisation på plats.  Vi avböjer tills vidare. 

Media har sökt flera medlemmar angående flygolyckan i Örebro.  Den här gången gick det 

bra, men vi kommer att informera om vem och hur vi uttalar oss i liknande fall.  

Maher kommer att säga upp postboxen. Posten kommer framöver att landa på klubben, eller 

ev på flygplatsen.  

För teorikurserna kommer vi att behöva gå tillbaka till pappersmaterial.  

 

Vi diskuterar behovet av nya headset. Utan att landa frågan. 

 

13. Kommande möten 

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 

 


