
 

 

 

Protokoll nr 11/2021 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2021-10-04 
 
Närvarande: Mikael Zagerholm, Erik Gaude, Patrik André, Maher El Kari, Henrik Lilliesköld,  

Eddie Gongapsevas, Thomas Tärnbring,   

Förhinder: Johan Jangmo, Tomas Katzin, Krister Sjökvist  

 

1. Öppnande 

Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.   

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Patrik går igenom senaste styrelseprotokollet från 6/9. Protokollet läggs till handlingarna 

utan synpunkter.  

4. Inkommen post 

Vi har fått två mail. En person i Västra Jära har anmärkt på flygbuller. Patrik har svarat.  

En annan har haft frågor om möjligheter till övernattning och parkeringsavgifter på flygfältet. 

Här har krister svarat. 

Mikael har haft kontakt med den person som mailat och och bl a påstår sig ha sett en pilot 

som gett honom fingret från luften. Han säger också att det flygs så lågt att planen riskerar 

att flyga in i träden. Vi tror att personen vill få huset tilläggsisolerat på bekostnad av 

flygplatsen. Bra att hålla en vänlig ton även om anklagelserna är orimliga. 

 

5. Ekonomi. Rapport från kassören 

Vi har kassa på 125 tkr. Det är lite för lågt för året.  Dessvärre ligger bränslekostnaderna på 

rekordhöga nivåer, vilket tär på kassan. Nu ligger de på 26,01 per liter 100 ll. Även bränslet 

till VPO har stigit. Vi konstaterar att vi behöver höja timpriserna. Vi beslutar att höja 

timpriserna med 75:- omgående och informerar om det på höstmötet. Patrik aviserar 

höjningen på MyWeblog. När det gäller medlemsavgifterna ser vi inte någon anledning till 

förändring. Vi föreslår därför oförändrade avgifter för 2022.  

6. Flygtider per 4/10 2021. Timmar inom parentes är från 6/9: 

   

KIK  295 (275) timmar   

VPO 143 (130) timmar 

IDG 75 (70)  timmar 

BAW 189 (167)  timmar 
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7. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK – Inget speciellt.  

IDG – Inga uppgifter 

VPO –Inget speciellt 

BAW – Problemet med radion bottnade på glappkontakt   

 

8. Flygskolan 

Vi har fem nya elever i skolning. Mestadels på LAPL/PPL och någon på UL.   Vi noterar att 

det är ganska svårt att presentera skillnaderna mellan PPL och UL. Vi är oklara över 

om informationsmötet är det bästa sättet att informera blivande elever. Vi är lite 

oroade över det lägre antalet nya flygelever i skolning och diskuterar vad det kan bero på. 

Kanske handlar det om att vi haft otur med vädret på ”Spaka Själv” 

  

9. Medlemsfrågor  

Inget speciellt 

 

10. Aktiviteter.  

Höstmöte. Vi har fått en propå från Jönköpingsflygets intresseförening som gärna vill berätta 

om sig själva på höstmötet. Det blir i så fall på AirInn som är stort nog att rymma oss alla. 

Maher kollar om det är ledigt, Patrik informerar medlemmarna och bekräftar dessutom till 

intresseföreningen. Vi önskar anmälan till höstmötet för att beräkna åtgången på smörgåsar. 

Till dagordningen har vi som vanligt ekonomin, avgifter, Jönköpingsflygets intresseförening 

och planerna på Visingsö. Vi har också funderingar på nya skolflygplan för PPL/LAPL.  De höga 

bränslepriserna aktualiserar frågan. Vi diskuterar om det går att köra flygplanet på det 

billigare och miljövänligare bränslet 91/96. Eddie kontaktar intresseföreningen för att 

stämma av innehållet i presentationen på höstmötet.  

 

 

11. Övriga frågor 

Postboxen är stängd, men det saknas en nyckel. Det är oklart var denna är. Vi tror inte att  

det blir något stort problem.  

Flygplansvraket kommer att försvinna. Tror vi. Arbete pågår. 

Facebook har ändrat sina regler så att nya medlemmar automatiskt blir godkända. Det 

innebär merarbete för att plocka bort spam-medlemmar. Vi har varit tvungna att införa 

kontroll på nya inlägg från nya medlemmar i stället. Irriterande. 

Det verkar som vår hemsida kostar för mycket. Eddie gräver i frågan. Erik skickar över 

fakturainformation till Eddie. 

 

12. Kommande möten 

8/11, 6/12 samtliga tillfällen 18:00 

Höstmöte 8/11 kl 19:00 plats Utsikten på flygplatsen. 

13. Mötet avslutades 



 

 

 

Protokoll nr 11/2021 

 

 

Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Patrik André 

 

Mötesordförande 

 

Mikael Zagerholm 

 


