Protokoll nr 11/2018

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2018-11-05
Närvarande:, Maher El Kary, Krister Sjökvist, Patrik André, , Erik Gaude, Johan Jangmo,
Henrik Lilliesköld, Ingrid Svalander
Förhinder:, Håkan Jarl, Tomas Katzin

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. Mikael har fått information om att
landningskortet gäller på betydligt fler återigen. Kostnaden för landningskortet beräknas på
flygplanets vikt.
4. Inkommen post
Vi har fått en fråga från flygplatsen angående futnyttjande av grusytan väster om vår
parkering. Se övriga frågor.

5. Ekonomi. Rapport från kassör
Vi ligger just nu 45 tkr plus och har dessutom en större fordran på segelflygklubben. Vi har
120 tkr i kassan medräknat en stor KIK-faktura från november.
Stefan Andersson håller på att undersöka försäkringarna. Läget är oklart hur långt han
kommit.
Priset på 100LL liger nu över 23:- litern
Flygtider t o m 31/10 -18
KIK har gått 437 tim. Av dessa har FFK bidragit med 161 timmar.
VPO 200
IDG 118
VAS 42
Flygtidsuttag och ekonomi ser fortfarande mycket bra ut.
Vi diskuterar om medlemsavgifter eller flygavgifter behöver justeras. Båda känns stabila och
vi förespråkar oförändrade avgifter. När det gäller KIK bör motorn hålla upp till 3 000 timmar.
Det är två till tre år fram i tiden. Troligen fortsätter vi sedan med PA28. Ännu så länge verkar
det vara bästa skolplanet för normalklassat.
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6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK - Nyservad. Gyrot har lagats och det sitter ett lånegyro.
VPO – Vi har 10-15 timmar kvar till service.

7. Informationsfrågor
Inbjudan till höstmötet.
8. Flygskolan
Vi har 2 PPL och 4 UL-elever just nu. Troligen minskar flygtidsuttaget på KIK något.
9. Medlemsfrågor
Inga nya medlemsfrågor.
10. Aktiviteter
Höstmötet.
11. Övriga frågor
Krister jobbar med att vi ska få konterna från bana 11/29 till Visingsö
Visingsöcyklarna i hangaren ska göras i ordning. Just nu står de i vägen.
Vi har fått en propå om att flygfältet ska utnyttja ytan väster om vår parkering för
uppställning av trailrar. Vi noterar att vi kan behöva parkera på ett annat sätt för att ge
utrymme för in/utkörning av trailerdragare. Vi bör kolla vad flygplatsen har för planer för
området. Det finns beslut om att bredda banändarna för vändning av stora plan. Vi noterar
att banan är för kort för de riktigt stora flygplanen.
12. Kommande möten

Julmöte 10/12 kl 18:00
Därefter 14 januari 18:00
Höstmöte hålls 26/11 kl 19:00. Se förslag till punkter till dagordningen i september
månads mötesprotokoll. Gänget som håller igång Visingsö är värda ett särskilt
hedersomnämnande. Även eloge till de som varit med att fixa med hangaren.
Vi begränsar oss till en justeringsperson. Ingrid föredrar flygskolan, Erik berättar om
ekonomin, Patrik håller i framtidspunkten. Gärna utifrån enkätsvaren. .Johan och
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Bosse berättar om nya UL-regler. Krister informerar om headset. Ordförande tackar
medlemmar och andra för goda insatser. Övriga frågor och sedan godfika…
Utnämnandet av hedersmedlemmar och firande av nya certifikatsinnehavare
hanteras på årsmötet.
13. Mötet avslutades
Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet
Mikael Zagerholm

Patrik André

