Protokoll nr 9/2014

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2015-01-12
Närvarande: Rolf Beckius, Patrik André, Ingrid Svalander, Tomas Katzin, Mikael Johansson, Mikael
Zagerholm
Förhinder: Krister Sjökvist, Bo Wretmo

1. Öppnande
Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Bolaget, med VAS ingående, är sålt till Stefan Andersson i enlighet med tidigare beslut.
Ersättningen blev 220 tkr varav VAS stod för 120 tkr. I samband därmed har klubben köpt ut
KIK från bolaget. Noteras att Stefan alltså är kontaktperson för frågor och ev fel på VAS. Vi
har alltså äntligen avslutat bolaget efter flera års diskussioner. Prokitor aerotec har inte
inkommit med prisuppgift på service varför vi inte kommit vidare i den frågan. Protokollet
läggs till handlingarna.
4. Inkommen post
Vi har fått ett nytt avtal angående återhyra av VAS. Vi har säkrat tillgång till hyra av VAS fram
till halvårsskiftet 2016. Såväl klubben som den nya ägaren är bundna av avtalet. En medlem
har önskat hyra hangarplats under helgerna. Vi har gett OK och tar viss hyra.
5. Ekonomi – rapport från kassören
Bolaget: Eftersom bolaget är sålt utgår redovisningen för detta framöver.
Klubben: Resultat 105 tKr, Kassabehållning +1 233 tKr. Dessutom ingår numera KIK i klubben
till ett bokfört värde om 170 tkr.

Flygtider december:
KIK 5 (tot 266)
IDG 3,3 (tot 84)
VAS 2,0 (tot 163)
Vi noterar att siffrorna är något högre än föregående år.
6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
Inga nya uppgifter.
KIK inga uppgifter.
VAS är nyservad, men inte provkört efter service ännu.
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7. Årsmöte
Inbjdudan görs via MyWeblog + Ingrid via vanlig post. 23/2 kl 19:00 i klubblokalen. Motioner
ska lämnas senast den 9/2 inför styrelsemötet den 10/2. Rolf påminner revisorerna och
Thomas påminner valberedningen. Vi noterar att det vore bra med nya ledamöter och lite
rotation i styrelsen. Ekonomiredovisningen blir främst på klubben. Ingrid skaffar fika. Vi var
103 medlemmar i registret vid årsskiftet. Vi bjuder in segelflygklubben för att diskutera ev
gemensamma aktiviteter.
8. Övriga frågor
Vi beslutar att avveckla KSAB-försäljningen och bara ta hem material till elever. I övrigt
räknar vi med att var och en enkelt beställer det som behövs själv.
Vi diskuterar möjligheten att skaffa kortläsare till Visingsö fly in mm. Vi tror att det ännu är
för kostsamt men fortsätter att bevaka frågan.
Vi diskuterar också spaka själv och noterar att det troligen är bäst att starta vid 9 eller 10.
Förra året startade vi 11 och det kändes sent.

Kommande möten
Tisdag 10/2 kl 18:00
Årsmöte 23/2 kl 19:00.

9. Mötet avslutades
Vid protokollet

Justeras:

Patrik André

Mikael Zagerholm

