Protokoll nr 7/2017

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2017-08-07
Närvarande: Tomas Katzin, Maher El Kary, Patrik André, Henrik Lilliesköld, Erik Gaude, Ingrid
Svalander

Förhinder: Peter Peltonen

1. Öppnande
Henrik utsågs till mötets ordförande. Han hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Föregående protokoll är nr 6. Vi går igenom protokollet och lägger det till handlingarna.
4. Inkommen post
Ingen särskild inkommen post.
5. Kassör
Beslutas att utse Erik Gaude till kassör. Noteras att kassören har rätt att teckna klubbens
firma i löpande kassaärenden.
6. Ekonomi. Rapport från kassören
Ingen ekonomirapport föreligger ännu. Genomgång av ekonomifrågorna och överlämning
från Rolf Beckius till Erik Gaude är planerad till torsdag 11 augusti.
Flygtider t o m 7/8
KIK 268 tim
IDG 93
VAS 32
VPO 58
Det är ett ganska högt uttag jämfört med tidigare år.

7. Visingsö
Fly-In: Vädret var emot oss det här året. 30-35 maskiner under lördagen och ingen under
söndagen. Dessvärre ett av de sämre åren. Vi hoppas på bättre väder nästa år.
Golfklubben avser att installera robotgräsklippare på Visingsö. Vi kan inte se att det påverkar
flygverksamheten. Vi noterar att det verkar välplanerat.
Vi bjuder in Micke Svedbom till nästa styrelsemöte för att informera oss om läget på
Visingsö.
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8. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
VPO – OK Sändarknappen är bytt.
VAS – OK
KIK – OK. Det är dags för 100-timmarservice. Beställning görs i veckan. Planet har haft
punktering varvid rost i fälgen upptäcktes.
9. Aktiviteter
Noteras att planet kan flygas på 91/96. Vi ska komplettera flyghandboken med uppgiften.
Henrik kontaktar Mattias Essberg i frågan.
Låsen på klubblokal/hangar har krånglat under en längre tid. Leverantören City-Lås har hittills
inte lyckats lösa problemen. Vi diskuterar olika lösningar. Erik undersöker inpasseringen om
vi kan laga eller behöver byta.
Övernattningsrummet är nu helfräscht! Nya madrasser fina sängkläder och engångslakan för
reservbruk. All heder till Krister och Henrik!
Hangaren: Nya LED armaturer finns undanställda för JFK räkning. Fortsättning följer.
Ragge Sterner har rättat till gruset och rensat gräs. Det utförda arbetet har gjorts ideellt för
segelflygklubbens räkning. Den del som faller på JFK ska därför inte delas med JSFK. Det belv
billigt i vilket fall som helst.
Ommålning av hangaren. Vi räknar med att Peter håller i arrangemanget, och att det görs
under hösten. Planering och inköp klart 15/8. Erik och Maher undersöker snickeriarbetet och
påbörjar ev lagning. Södersidan prioriteras. Henrik kontaktar Peter.
Spaka själv hålls 2-3/9 kl 11:00 till 16:00. Johan Jangmo tipsar Jnytt, Krister och Bosse bokar
planen, Patrik annonserar och informerar (Hemsida/Myweblog/Facebook). Ingrid fixar korv
mm. 500: för PPL och 400:- för UL. Informationsmöte angående flygskolan hålls 11
september kl 19:00
Henrik har klippt gräset. Vi noterar att klipparen fungerar väl och att det inte behövs några
nya knivar just nu.
Informationsmöten:
Informationsmöten behövs. Hur många känner t ex till kartan över den nya
låghöjdsprognosen? Vad säger regelverket om hur man hanterar sjukdom?
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Första mötet håller Tomas Katzin i. Det blir angående medical och hälsofrågor.
Övrigt intressant:
Ny flygkarta och meteorologi
Nyheter i flygregler
Nya personer på flygplatsen
Kvarstående aktiviteter
Peter har sökt flygplatsen angående regler för gästande flygplan och bränsle till VPO. Hittills
utan framgång. Försök fortsätter.
10. Informationsfrågor
Information angående ”spaka själv”. Se ovan.
11. Medlemsfrågor
Inga nya medlemsfrågor.
12. Flygskolan
Vi har 3 PPL och 4 UL under skolning.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor
14. Kommande möten
Torsdag 12/9. kl 18:00
15. Mötet avslutades
Henrik förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet

Justeras:

Patrik André

Henrik Lilliesköld

