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Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2013-05-20 
Närvarande: Krister Sjökvist, Rolf Beckius, Mikael Johansson,  Hans Nilsson,  Mikael Zagerholm, Patrik 

André, Bo Wretmo. 

Förhinder: Ingrid Svalander, Daniel Sonnerfjord 

 

1.  Öppnande 

Mikael Zagerholm hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes.  

Föregående protokoll.  

Samtliga punkter kvarstår. 

Inkommen post 

Jönköpings kommun har beviljat bygglov för förrådsbyggnad på Visingsö 

Kommunen har också beviljat dispens på strandskyddsbestämmelserna för containern. 

Den 3/6 ska vi ha säkerhetsgenomgång med flygplatsen.  

Säkerhetsväst ska bäras vid tankning framöver. Vilken reflexväst som helst bör fungera.  

Badge behöver dock inte bäras. 

Ekonomi  – rapport från kassören 

 

Ställning per sista april. 

Bolaget:  Kassa  385 tkr,  resultat 11 tkr.  

Klubben:  Kassa 722 tkr.  Resultatet är 40 tkr.  

Alla medlemmar har nu betalat medlemsavgift. 

 

Flygtider: 

25 KIK, totalt under året 53 timmar 

14 VAS, totalt under året 31 timmar 

 

Totalt har vi flugit 86 timmar att jämgöra med 130 föregående år. 
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3. Avveckling av bolaget 

Vi diskuterar olika möjligheter att avveckla bolaget. Vi har inte längre någon reell nytta av 

bolaget. Vi får ett avdrag på momsen på reparationer. Å andra sidan drabbas klubben av 

motsvarande moms.  Kostnaderna blir de samma. Vi funderar på att plocka ut planen ur 

bolaget och lägga bolaget vilande. Då slipper vi bokslut och en hel del administration på 

bolaget.   Rolf B tar fram en balansräkning på bolaget och mailar ut som underlag för beslut 

till nästa möte 

4. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK är beställt en service.  

VAS har gått 37 timmar efter service.  

 

5. Flygskolan  

Nästa vecka börjar UL-skolning. Det kommer i första hand att göras dagtid på veckodagar.   

 

Det ser hyggligt ut med nya medlemmar för närvarande. En medlem har kontaktat Micke Z 

för att bli medlem, En person som inte flugit på flera år p.g.a. utlandsvistelse vill åter börja 

flyga. En person får ett medlemskap i gåva. Ytterligare ett par har visat intresse för att skaffa 

certifikat. Det är bra om eleverna får flyga under tiden för att hålla flyglusten uppe.   

 

 

6.  Övriga frågor 

Per Svensson, Värnamo och Krister håller på att samarbeta kring ATO. 

 

De noteringar som vi måste göra vid start o landning utanför normala öppettider är ganska 

sporadiska. Vi frågar oss varför detta ska vara nödvändigt.  

Vi har noterat att experimentklassade maskiner inte behöver erlägga startavgift på Säve.  Om 

man hårddrar det ska vi inte behöva betala för UL-maskinerna som också är 

experimentklassade. Bosse kollar om det är så.  

Avgifter är en djungel. Startavgift borde framgå av Svenska flygfält. 

Gruset utanför klubbhuset är på plats men inte utjämnat. Skatten på skolning Man kan bara 

ansöka om återbetalning varje kvartal. Om man flyger i tjänsten måste företaget ha 

dispositionsrätt till planet. Privatpersoner kan inte ansöka om återbetalning även om man 

flyger i tjänsten. 

7. Kommande möte 

10/6.  
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Sedan  12/8, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12, 13/1, 10/2, 10/3. Notera att juli månad är mötesfri.  

Höstmöte beslutas senare 

 

8. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Justeras: 

Patrik André Mikael Zagerholm 

 


