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Protokoll fört vid årsmöte för Jönköpings Flygklubb 2013-02-25 

32 deltagare,  Scandic Elmia 

1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.    
Mikael Zagerholm hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Röstlängden 
fastställdes enligt närvarolista.  
 

2 Fråga om mötets utlysande:  
Mötet ansågs behörigen utlyst. 
 

3 Dagordning:  
Dagordningen godkändes 
 

4 Ordförande och sekreterare:  
Mikael Zagerholm valdes till mötets ordförande,  Patrik André valdes till 
mötets sekreterare. 
 

5 Justeringspersoner tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera 
mötesprotokollet:  
Erik Gaude och Thomas Katzin valdes att justera protokollet. 
 

6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning: :  
Mikael Zagerholm föredrar verksamhetsberättelsen.  Vi noterar att Rolf 
Lindbom fattas i listan över klubbens styrelse.  

  
Kassören  Rolf Beckius, var sjuk. I hans frånvaro föredrog ordföranden resultat 
och balansräkningen. Vi diskuterar olika utgiftsposter. Startavgifter från 
Jönköpings flygfält har tillkommit.  
 
Klubben gjorde en betydande förlust, c:a 130 tkr, även frånsett de 500 tkr som 
blev den förlust som synliggjordes då SE-ILV såldes.  Denna förlust i den 
löpande verksamheten var anledningen att styrelsen såg sig nödgad att sälja 
ILV.  
 
Klubben har ännu en stabil ekonomi.  Vi har totalt 1,6 Mkr i tillgångar och det 
är över 600 tkr tillgängligt på kontot. Det är ett fondkonto med 
insättningsgaranti som ger något bättre ränta än det vanliga kontot. Det ligger 
hos Handelsbanken.  
 
Bolaget har gjort en förlust på 16 tkr 
Vi diskuterar det bokförda värdet på kvarvarande flygplan. Ordföranden 
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kommer att skicka ut resultat och balansräkning till samtliga medlemmar som 
information.  
  

7 Revisionsberättelse:  
Ingvar Lif har gjort stickprov på ekonomin, och har studerat samtliga protokoll 
utan att ha funnit några allvarliga brister. Ingvar läste upp revisionsberättelsen 
och föreslog årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.  Revisions-
berättelsen lades till handlingarna.  
 

8 Ansvarsfrihet: 
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
 
 

10 Val av ordförande för 2013: 
Mikael Zagerholm (Omval) 
 

 Val av klubbens styrelse: 
Val på två år: Daniel Sonnerfjord, Mikael Johansson (båda omval), Hans Nilsson 
(nyval) 
Sedan tidigare ingår: Bo Wretmo, Krister Sjökvist, Ingrid Svalander, Rolf 
Beckius och Patrik André i styrelsen 

 Val av revisorer: 
Ingvar Liv (omval) och Thomas Bäverholt (omval). Erik Gaude valdes till 
revisorssuppleant.  
 

 Val av valberedning: 
Lasse Pettersson (sammankallande) , Göran Tropp, Mikael Svedbom 
 

11 Behandling av förslag som väckts :   
Rolf Andersson, som gärna hade haft ILV kvar, undersöker om det finns 
intresse hos mötesdeltagarna att gemensamt finansiera köpet av ett 
modernare plan än KIK.  Intresset verkar ljumt för tillfället, och vi konstaterar 
att klubben inte har likviditetsproblem, utan att det finns ekonomiska 
möjligheter att investera i ett nytt flygplan. Problemet är dock att 
flygtidsuttaget är litet.  Vi diskuterar hur vi ska få upp flygtidsuttaget. Vi tror att 
timkostnaden är betydelsefull liksom rekryteringen till flygskolan.  Hur 
betydelsefullt det är att vi har moderna plan för att locka elever är oklart.  Vi 
konstaterar att klubben har haft lite för bråttom att göra flygplansaffärer 
tidigare, och det har varit kostsamt för klubben. Vi behöver en långsiktig plan 
för flygplansflottan. Just nu blir planen ett år äldre för varje år.  Styrelsen bör 
skaffa en strategi: När ska vi byta ut Jabiru? När ska vi byta ut SE-KIK? Årsmötet 
uppdrar åt styrelsen att arbeta fram en strategi för flygplansflottan.   
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Rune Sturefelt får stort tack, en blomsterkvast och rejäla applåder för sin 
insats med hemsidan under många år. Ingrid lovordar arbetet och Rune känner 
sig väl belönad genom gott kamratskap och fina flygupplevelser som följt med 
uppdraget.  
 
Henrik Liliesköld har erbjudit klubben att hyra en Cessna 172 som extra 
flygplan under sommaren. Det kan ge medlemmarna flygmöjligheter i det fall 
KIK inte räcker till. Det behövs dock en skillnadsutbildning om 2-3 timmar.  Vi 
vet inte efterfrågat timpris, men det bör bli i samma härad som KIK. Det lär 
vara en trevlig flygmaskin.  
 
Daniel Sonnerfjord återkopplar till framtidsmötet och den tankekarta som vi 
tog fram.  Daniel planerar att bjuda in Janne Stridh för en föreläsning om AOPA 
och Sture Isaksson till ett informationsmöte om FFK. Brandflygning 
rekommenderas. Det är en bra möjlighet för medlemmarna att få flyga till billig 
kostnad. Under det regniga 2012 blev det i princip inte någon brandflygning 
alls. Övrig FFK-flygning gav 23 timmars flygning till klubben 2012. Klubben 
gjorde en liten förtjänst på detta. 
 
 
 

16 Övrigt:  
 
Ingrid noterar att det i år är 80-årsjubileum för klubben 2013. Det är hög tid att 
fira vår höga ålder! September kan vara en bra tidpunkt att fira årsdag. 
Alternativt kan den firas i samband med Visingsö Fly-in 
 
Vi diskuterar avgifterna till KSAK. Frågan var uppe i styrelsen och skulle 
behandlats på senare möte, men den har inte blivit slutförd. Medlemmarna får 
var och en betala en avgift och vi frågar oss vad vi får för avgifterna. Det finns 
möjlighet att direktansluta sig som alternativ till klubbmedlemskap. Mötet 
beslutar inte i frågan. 
 
Vi diskuterar hur vi ska lägga ut arbetsplikten. Höstmötet önskade ju en större 
tydlighet i vilka arbetsuppgifter som skulle utföras. Att själv kunna välja fritt 
ansågs då för otydligt.  Det råder inte någon brist på arbetsuppgifter.  T ex: 
 
Städlista 
Gräsklippning 
Visingsö 
Tvätta flygplan 
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Vid protokollet 

 

 

Justeras: 

Patrik André Thomas Katzin 

 

 

Erik Gaude 

  

Medverka på fly in 
Styrelsearbete 
Byte av panelen på tillbygget. 
 
Michael Åsliden och Isa Alipoor åtog sig på höstmötet att upprätta en lista över 
arbetsplikten. Den är snart klar.  
 
Ragge Sterner funderar på den ökade kostnaden på Visingsö. Vi konstaterar att 
vi har varit tvungna att acceptera höjningen. Det har skrivits lite i flygtidningar 
om Visingsö. Vi noterar att vi inte har annonserat Fly in ännu och att det är 
viktigt att vi ”mutar in helgen.  
 
 
 
 


