Protokoll nr 8/2018

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2018-04-09
Närvarande:, Maher El Kary, Krister Sjökvist, Patrik André, Mikael Zagerholm, Erik Gaude,
Johan Jangmo, Henrik Lilliesköld
Förhinder:, Håkan Jarl, Tomas Katzin, , Ingrid Svalander

1. Öppnande
Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Vi går igenom protokollet och lägger det till handlingarna.
4. Inkommen post
Ingen inkommen post. Vi noterar att polisärendet om kor på Visingsö inte har behandlats.

5. Ekonomi. Rapport från kassör
Vi har 170 tkr i kassan. Landningsavgifterna + försäljningen på Visingsö fly in har gett c:a 30
tkr. Vi noterar att de flesta verkar betala landningsavgifterna solidariskt.
Resultat: Totalt ligger vi c:a 100 tkr plus. Vi har högt utnyttjande av flygplanen. Inte minst har
brandflyget har gett ett gott bidrag till ekonomin. Mattias Essberg har gjort jättebra insatser
för att serva KIK under perioden med brandflyg.
Flygtider t o m 13/8 -18
KIK har gått 329 tim, varav FFK/Brandflyg 123 timmar
VPO 146
IDG 84
VAS 29
Flygtidsuttag och ekonomi ser alltså mycket bra ut.

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
VPO – c:a 30 timmar kvar till nästa service.
KIK – Ska in på 50-timmars.
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7. Informationsfrågor
Vi informerar om planerade aktiviteter. Spaka själv, informationsmöte om flygskolan och
hangarmålning/fixardagar.
8. Flygskolan
De flesta elever är färdiga. En ppl och tre pågående UL-elever. Alla är rätt nära uppflygning.
9. Medlemsfrågor
Krister har beställt ett par headset. Vi ska testa dem. Om det håller vettig kvalité kan vi köpa
fler. Inga nya medlemsfrågor i övrigt.
10. Aktiviteter
Visingsö Fly- in: Det var bra tillslutning av besökare. Ett kraftigt åskväder mitt på dagen gav
kraftigt regn. Vi saknade tältet en smula. Till nästa år ska vi försöka få dit tältet. Fler skulle
behöva hjälpa till med arrangemanget. I år satsade vi framför allt på lördagen. De flesta åkte
hem på lördagskvällen.
Vi diskuterar målning av hangaren. Det behövs ett par fixardagar för att få ny färg på
hangaren. Vi enas om målning 25-26/8, Samt 8-9/8, 15-16/9 samt 22-23/9. Krister, Mikael,
Maher och Erik hjälps åt att ringa runt till medlemmarna.
Spaka själv blir 1-2/9 . kl 10-16 båda dagarna. Drop in.
Marknadsföring görs på hemsidan, Facebook –(Se till att dela), Facebook-annons och
MyWebLog. Vi måste alla hjälpa till för att få klubben att växa.
Johan kontaktar Jnytt för ev reportage.
PPL 700:UL 500:Kontant betalning.

11. Övriga frågor
På Visingsösidan på Facebook har man skrivit hur många plan som landat på Visingsö. Vi bör
vara återhållsamma med att skriva om hur många landningar starter och inte överdriva.
Vi behöver få till städning och underhåll bättre på klubben. Vi diskuterar om vi ev ska hyra in
städning. Likaså skulle tavlor, textilier och möbler behöva fräschas till. Vi tar inga beslut i
frågan. Vi diskuterar informationsmöten: Hur gör man för att flyga utomlands? Hur klarar
man en riktigt svår situation? På höstmötet bör vi hedra de som ställt upp på Visingsö, De
som flugit brandflyg och förstås nya piloter
12. Kommande möten
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3/9 kl 18:00
Höstmöte hålls 19/11 kl 19:00
13. Mötet avslutades
Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet
Mikael Zagerholm
Patrik André

Aktiviteter

Vanja Nilsson, flygplatschef, och Rony Forsberg VD från Jönköping Airport kommer till
klubben för att informera om verksamheten och berätta om framtidsplanerna för flygfältet.
23/4 kl 18:00. Vi kan berätta om flygklubben samtidigt. Mikael Z tar på sig det.
Visingsö Fly in hålls som vanligt första helgen i augusti. Ingrid kontaktar Björkman på KSAK
Avrostning planeras 14-15/4. (Kan ev skjutas i tiden.)
Spaka själv 1-2/9 Vi noterar att det behöver städas först.
Vi ska ha en informationstillfället om VPO under april/maj.
En fixardag för att måla fasaden ska också planeras in.
Vi diskuterar hur vi ska fira klubbens 85-årsfest. Vi diskuterar öppet hus, Fly in och samverkan
med segelflygklubben kring ev gemensamt evenemang. Kanske uppvisning med segelflyg.
Kanske fallskärmsklubben i Feringe också kan vara intresserade?
Vi kan höra med flygplatsen om de kan bjuda på landningsavgiften. Vi tar upp tråden igen
nästa möte.

