Protokoll nr 2/2014

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2014-02-11
Närvarande: Rolf Beckius, Daniel Sonnerfjord, Patrik André, Krister Sjökvist, Mikael Johansson, Ingrid
Svalander, Mikael Zagerholm
Förhinder: Hans Nilsson, Bo Wretmo,

1. Öppnande
Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Gått igenom föregående protokoll, noteras att Daniel skickat ut den. Listan är dock inte
upphängd på klubben.
4. Inkommen post
Mikael har haft kontakt med Stefan Karlsson på flygfältet angående 11-29. Anledningen är
att kameror mm behöver installeras. Micke meddelade att det bl a ur säkerhetssynpunkt är
viktigt att ha en alternativbana till 01-19. Att det behövs ur övningssynpunkt mm. Vi har inte
fått någon post från Visingsöbonden.
5. Ekonomi – rapport från kassören
Bolaget: Resultat: +4,6 tKr , Kassabehållning +384 tKr.
Klubben: Resultat +38 tKr, Kassabehållning +703 tKr.
Angående bolaget så kan man gå i frivillig likvidation mot en kostnad för 1 000:- Dessutom
ska en likvidator utses och godkännas av bolagsverket. Det finns också företag som köper
bolag. Vi resonerar om att låta bolaget återgå till den revisionsbyrå som vi hade tidigare. Hur
som helst behöver vi hjälp att avveckla bolaget och vi är beredda att det kommer att kosta en
summa. Flygplanen måste tas upp till marknadsmässiga priser. I samband med avvecklingen
måste vi få klart för oss om det kommer att medföra några skattemässiga effekter.
Vi har fått in ersättning för den el som husvagnen förbrukade förra vintern och hyra för den
helikopter som bytte rotor i hangaren. Inga stora summor, men det är ändå på plus. Noteras
att ersättning för uthyrning av rummet har lagts till kaffekassan.

6. Flygtider januari:
KIK 12
IDG 8
VAS 4,5
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7. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
Inget speciellt att rapportera.

8. Flygskolan
3 PPL piloter går teorikursen.
9. Övriga frågor
Diskussion kring förberedelser inför årsmötet. Några nya behöver rekryteras till styrelsen.
Krister kontaktar valberedningen med de förslag som vi har.
Rolf lovar att ta med sig datorn så att vi kan få se årets siffor direkt.
Daniel fixar fika till årsmötet. Vi önskar få igång en grupp som tittar på ”flygplansflottan”
Vi oroar oss för hur FFK-verksamheten ska fortleva när Daniel kommer att trappa ner. Det blir
då osäkert om vi ska ha kvar KIK i ”skyddad miljö” Det blir billiga timmar och planet behöver
flygas, men om intresset är mycket lågt är det inte värt kostnaden. (C:a 10 tkr/år) Hittills har
det varit värt kostnaden. Vi diskuterar FFK och brandflyg. Det finns stora fördelar för den som
vill flyga mycket att engagera sig.
Kommande möten
Årsmötet 24/2.

10. Mötet avslutades
Vid protokollet

Justeras:

Patrik André

Mikael Zagerholm

