Protokoll nr 3/2015

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2015-05-12
Närvarande: Rolf Beckius, Patrik André, Mikael Johansson, Mikael Zagerholm, Krister Sjökvist Ingrid
Svalander,
Förhinder: Tomas Katzin

1. Öppnande
Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Vi noterar årsmötesprotokollet och protokoll från konstituerande möte. Vi har ll och lägger
det till handlingarna.
4. Inkommen post
Vi har fått en skrivelse från Gunnar Pettersson som information. Pettersson har kompletterat
sina handlingar i ett av alla de ärenden han driver om flygfältet på Visingsö. Vi har också fått
information om rutiner för felanmälan till kommunen kring Visingsö.
5. Ekonomi – rapport från kassören
Klubben: Resultat 27 tKr, Kassabehållning +1 405 tKr. Slutreglering av försäljningen av VAS
återstår, vi tror inte att det blir någon stor intäkt eller kostnad. Vissa skulder till
medlemmarna. Avskrivningar sker numera månadsvis. De allra flesta betalar nu via sina egna
OCR-nummer, vilket har förenklat betydligt för kassören. Rolf har deklarerat för klubbens
räkning.
Flygtider april :
KIK 24 (tot 64)
IDG 9 (tot 27)
VAS 13 (tot 32)
6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK har gått c:a 50 timmar. Vi får en mindre reparation på IDG efter en rangerskada. –Tänk på
att öppna hangarportarna.

VAS har gått 20 timmar sedan service. Vi har haft en punktering som nu är lagad. KSAK har
nyligen besiktigat planet som är OK.
7. Medlemsfrågor
Vi har sju elever i olika stadier av skolning. Daniel Evertsson En elev har gått till Värnamo för
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att slutföra sin skolning där. Vi kommer att få en inspektion på flygskolan. Vi räknar med att
utöka med en förenklad forma av LAPL i samband med det. Vi undrar varför det är så relativt
få UL-elever.
8. Övriga frågor
Klubbens e-post bevakas bara sporadiskt. Vi beslutar att sekreteraren håller koll och fördelar
inkommande post. Vi noterar att hemsidan behöver uppdateras vad gäller revisorer mm.
Flygplansgruppen har haft flera möten, men det finns inte några konkreta planer på
flygplansköp.
Vi diskuterar hur vi ska ha service på KIK. Vi noterar att vi inte fullt ut fört över Service och
CAMO från Södergårds till Prokitor. Vi bedömer att det kan vara bra att ligga kvar på båda,
och behåller CAMO på IAPS
Vi har haft en städ- och fixarhelg senaste helgen. Det var full fart, så nu har vi välstädat. T o m
tangentbordet !
Ragge Sterner och Gustav Salminen från segelflygklubben har köpt reklam på facebook,
något som visat sig effektivt. Micke J kollar upp hur det funkar. Det känns intressant inför
”spaka själv”
Spaka själv hålls lämpligen under sista helgen i augusti.
Visingsö fly in hålls 1-2/8
Svedbom har investerat i en ny strut till Visingsö, Krister har köpt lite brädor och läkt till
stugan på ön.

9. Kommande möten
Årsmöte 9/6 kl 18:00.

10. Mötet avslutades
Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet

Justeras:
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Patrik André

Mikael Zagerholm

