Protokoll nr 4/2013

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2013-03-11
Närvarande: Krister Sjökvist , Rolf Beckius, Patrik André, Ingrid Svalander, Bo Wretmo, Daniel
Sonnerfjord, Mikael Johansson
Förhinder:
1.

Öppnande
Mikael Zagerholm hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll.
Protokoll nr 2. Arbetslistor måste upp med det snaraste. Bosse ringer till Isa
Årsmötesprotokoll: Vi resonerar kring strategi för flygplanen. Jabiru är mycket snäll och
förlåtande, därför är det ett utmärkt skol- och klubbflygplan. Vår grundtanke är att behålla
VAS en längre tid. Vi noterar att KIK är en gammal trotjänare och att en eventuell efterföljare
kommer att vara betydligt mer bränslesnål.
Mikael Z föredrar intryck från gårdagens möte med FFK. Det var en upplyftande övning. Vi
behöver ta fram en mer långsiktig vision om klubbens utveckling.
3. Inkommen post
Jönköpings kommun har fråga om klubben kan ta emot feriepraktikanter. Vi resonerar kring
frågan. Eftersom vi måste ha en handledare på plats kan det inte bli aktuellt.
Miljödomstolen i Växjö har beslutat att återförvisa ärendet om överklagandet från Gunnar
Pettersson. Man menar att länsstyrelsen inte har fattat ett bra beslut. Vårt överklagande har
alltså gett gott resultat, även om vi inte fick direkt rätt.
Den stridbare bonden på Visingsö, Gunnar Pettersson, har ånyo kontaktat Oldén på
kommunen som i sin tur har kontaktat Micke Z. Det är en helikopter som flugit över fältet. Vi
kan inte göra något åt saken.

Ekonomi – rapport från kassören
Ställning per sista februari.
Bolaget: Kassa 376 tkr, resultat -7,6 tkr.
Klubben: Kassa 126 + 601=7271 tkr. Resultatet är 61 tkr.
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Flygtider:
3,5+5 KIK
2,4+4,4 VAS
De flesta har betalat medlemsavgifter i god ordning. En del saknas dock. Det medför per
automatik att det inte går att boka i MyWebLog från 1/3.
Vi har några medlemmar som släpar efter med avgifterna. Vi diskuterar hur vi ska driva in
skulderna. När det nya nyckelsystemet kommer på plats, krävs betald medlemsavgift för att
få ut nyckeln.
Rolf har skaffat programvara åt aktiebolaget för att kunna göra bokslut. Det tar mycket tid att
fylla på information första gången, därför är det inte klart ännu.
4. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
VAS mår bra och har gått 14 h efter service. KIK har blivit ”som ny” med ny och fräsch
inredning. Kostnaden för uppfräschningen ligger ännu kring 12 tkr
5. Flygskolan
Inget nytt att rapportera. Vi har två elever i skolan. Båda har gått över till UL. Dessutom
skolar Krister en person. Vi bör göra lite mer festliga arrangemang kring eleverna och ta hand
om dem på ett bättre sätt. Genom åren har ganska många gått igenom flygskolan (UL), men
det har hela tiden varit ett stort tapp. Det är stor konkurrens om människors flygintresse i
dag. Vi noterar att det inte är ovanligt att det är på det viset.
6.

Övriga frågor
Vi resonerar kring ansvaret för att fältet på Visingsö är laddningsbart.
Vi diskuterar framtidsfrågor. Vi behöver bearbeta frågorna före nästa möte. Det handlar om:
Medlemskapet, Klubbfaciliteterna (Hangar och klubblokaler) Flygplansflottan, Flygskolan,
PR.( Bosse, Mikael och Krister), Visingsö. Daniel tar fram underlag till en lista och skickar ut.
Fågelskådarna kommer att ha en fågelskådarhelg samtidigt som Visingsö Fly in. Ingrid har
kontaktat dem via hemsidan.
Avrostning och städdag 21/4. Vi bör kolla med flyglärarna först. Kl 10:00-17:00

7. Kommande möten
Styrelsemöte hålls normalt andra måndagen i månaden kl 17:30 Vi diskuterade om mötet
ska börja 18:00 i stället, men inget beslutades. . 8/4, 13/5, 10/6, 12/8, 9/9, 14/10, 11/11,
9/12, 13/1, 10/2, 10/3. Juli månad mötesfri. Höstmöte beslutas senare
8. Mötet avslutades
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Vid protokollet

Justeras:

Patrik André

Mikael Zagerholm

