Protokoll nr 6/2016

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2016-09-13
Närvarande: Patrik André, Krister Sjökvist, Mikael Johansson, Rolf Beckius , Mikael Zagerholm, Ingrid
Svalander
Förhinder: Tomas Katzin

1. Öppnande
Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.
4. Inkommen post
Vi har fått klagomål på buller från KIK. Det är en fastighet som ligger mitt under varvet på
väster sida. Vi ser det som svårt att åtgärda eftersom vi är styrda av flygplatsen att lägga
trafikvarvet väster om fältet.

5. Ekonomi – rapport från kassören.
Per 1 september ligger vi på ett resultat om c:a -80 tkr. Dryga reparationskostnader,
egentligen inhämtning av eftersläpande service, och låg flygtid på VPO ligger bakom tappet.
Vi diskuterar timpriset för VPO, som kan vara lite lågt. VPO är inte med i rabattsystemet.
Rabattfrågan hanteras samtidigt med timpriset. Klubbens kassabehållning är 550 tkr. Vi har
ungefär 100 betalande medlemmar. Det har skett en viss ökning.
6. Flygtider per 13/9:
KIK tot 350
VPO tot 87
VAS tot 36
IDG tot 147
Det går som synes mot ett riktigt gott flygår för PPL. Vissa betalningar släpar efter. Bla FFK.

7. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
VPO har haft ett haveri. I varje fall propeller och noshjul behöver bytas, möjligen mer. En
riktig undersökning har ännu inte gjorts. Vi har kontakt med försäkringsbolag och verkstad.
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KIK är i fin form. Under vintern behöver ytterligare en radio att installeras. Det har blivit krav
att ha två separata radio i vissa fall. Krister har haft kontakt med installatören. Som allt annat
är det en kostsam historia, men vi anser att det är en nödvändig investering.

8. Medlemsfrågor
Vi har haft ”spaka själv” med gott resultat. Krister hade 35 starter, Bosse 23. På
informationsmötet kom 16-20 personer. Många var intresserade. Vi har 5 som anmält sig så
här långt. Fler kan komma till. Utbildning kommer att hållas måndagar och torsdagar.
I övrigt inga medlemsfrågor.
9. Övriga frågor
Vi diskuterar bränsleleveranser. BP är tydligen inte intresserade av att leverera blyfri bensin.
Hjelmco verkar mer intresserade. Rolf Beckius och Mikael Z fortsätter diskussionen. Vi
diskuterar placering av tankanläggningen. Jämte flygklubben med tankningsmöjligheter från
två håll vore ett bra alternativ.
Hemsidan är uppdaterad med VPO. Arbetsdag och Fly in har hållits på Visingsö.
Vi diskuterar extern och intern marknadsföring. Vi behöver lägga lite extra krut på det.
Särskilt marknadsföringen av VPO behöver förbättras.
Parkeringen på gräsytan jämte hangaren behöver justeras så att det finns plats att rangera
plan på plattan. Två meters fritt utrymme från asfaltskanten behövs.
Möjligheten för medlemmar att utnyttja IDG och VAS är mycket bra. Därför tar vi inte ut
någon hangarhyra.
Vid längre utnyttjande av parkeringsplatsen av utomstående tar vi ut en avgift som bestäms
från fall till fall.
Städningen i klubbhuset lämnar en hel del att önska. Vi diskuterar ev köp av städtjänster.

10. Kommande möten
Styrelsemöte tisdag 11/10 kl 18:00. Höstmötet läggs till dagordningen.
11. Mötet avslutades
Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet

Justeras:
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Patrik André

Mikael Zagerholm

