Protokoll nr 2/2013

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2013-02-11
Närvarande: Rolf Beckius, Patrik André, Mikael Zagerholm, Ingrid Svalander, Bo Wretmo, Daniel
Sonnerfjord, Mikael Johansson
Förhinder: Krister Sjökvist , Rolf Lindbom
1.

Öppnande
Mikael Zagerholm hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Protokoll nr 1 2013 gicks igenom och godkändes.

4. Inkommen post
En person har erbjudit oss att hyra ett flygplan över sommaren. Det är en Cessna 172. Vi
tycker att det kan vara ett bra alternativ som ger medlemmarna ett extra alternativ nu när
ILV är såld.
Östersunds flygklubb har erbjudit oss att köpa två flygplan. En Diamond star DA- 40 för
800 tkr och en Bellanca Citabria 7ECA för 180 tkr. Vi noterar att det är många som vill sälja
flygplan.
Kommunen har hotat oss att gå till kronofogden för att få oss att skriva på Visingsö-avtalet,
trots att vi betalat den fakturerade avgiften. Kommunen hade skickat ut en felaktig räkning.
De har därefter rättat till misstaget och skickat en ”riktig”, hög, avgift. Vi har mailledes stämt
av beslutet och konfirmerar nu att vi accepterar avtalet. Rolf har betalat räkningen.
En medlem har tillskrivit Rolf och Patrik och påtalat ett fel i ett mötesprotokoll och en fråga
angående helikoptern. Medlemmen menar att försäljningen av ILV var ett panikdrag från
styrelsen. Rolf har svarat på brevet.
Vi har blivit inbjudna till Småland- Blekinge flygsportförbund i Växjö. Ingrid räknar med att
åka.

Ekonomi – rapport från kassören
Rolf har reglerat kostnaderna i bolaget, så att vi undviker en förlust. Alla papper är
överlämnade till revisorerna. Rolf har skaffat ett program så att vi själva kan göra ett bokslut.
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Det innehåller också möjlighet att göra en inventarieförteckning.
Rolf har tagit ut 800 för 2012 och 800: för 2013 i arbetstidsuttag. Det gör att föreningen
temporärt har mycket god ställning ekonomiskt. Förhoppningsvis arbetar medlemmarna så
pass att de mesta pengarna förbrukas.
Ställning per sista januari.
Bolaget: Kassa 406 tkr, resultat 3 tkr. Där har vi dock 47 tkr i momsskuld.
Klubben: Kassa 150 + 601=751 tkr. Resultatet är 76 tkr.

Flygtider:
3,5 KIK
2,4 VAS
De flesta, 60 medlemmar har betalat medlemsavgifter i god ordning. 10-15 har dock inte
betalat. Det medför per automatik att det inte går att boka i MyWebLog från 1/3.
5. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
VAS mår bra och har gått 11 h efter service. KIK håller på att kläs om. Baksätet är omklätt,
tapetsören har dock inte möjlighet att göra framstolarna före v 8.
6. Flygskolan
Inget nytt att rapportera. Vi har två elever i skolan. Det är en helt ny som vill börja skola PPL.
Vi kan låta honom hoppa in direkt i kursen efter kontakt med Ingrid/Krister.

7. Årsmötet
Inbjudan har gått ut i god ordning via MyWebLog. Ingrid förbereder ett pappersutskick.
Vi bör fortsätta på de idéer vi tog fram på framtidsmötet i höstas. Vi skickar ut
dokumentationen från framtidsmötet (spideln/tankekartan).
8. Övriga frågor
Vi noterar att klubben fyller 80 år 2013. Vi resonerar kring att göra ett firande vid klubbhuset
och invitera segelflygklubben (som var samma klubb i starten) i firandet. Om segelflygarna
inte är intresserade lägger vi extra knorr på Visingsö Fly In.
Vi diskuterar att avskaffa aktiebolaget. Kostnaden handlar om momsavgift och en
omregistrering av flygplanen. Klubben har lånat ut ett betydande belopp till bolaget vilket
kan gör att vi i övrigt cirkulerar pengarna. Vi beslutar att göra ett räkneexempel för att
utforska vilka ekonomiska effekter det kan få.
Brandflyget är ”räddat” tills nya bruksflygsregler tas i bruk. Vi är osäkra på huruvida vi ska
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delta i brandflyg. Det blir mycket ”tombokning” om vi bara har ett plan. Beslutet beror lite på
om vi kan hyra in Cessnan per timma som alternativ. Vi vill gärna att medlemmarna har
möjlighet att nyttja ett plan för fria flygningar.
vi inväntar fortfarande svar från Eksjö ang. att ställa ett plan i Jönköping.

Kommande möten
Styrelsemöte hålls normalt andra måndagen i månaden kl 17.30. Juli månad mötesfri.
Årsmötet ska hållas den 25/2 kl 19:00. Preliminärt följande datum är 11 mars.

9. Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras:

Patrik André

Mikael Zagerholm

