Protokoll nr 2/2019

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2019-02-11
Närvarande: Krister Sjökvist, Patrik André, Erik Gaude, Johan Jangmo, Ingrid Svalander,
Maher El Kary
Förhinder:, Tomas Katzin, Mikael Zagerholm, Henrik Lilliesköld, Håkan Jarl

1. Öppnande
Ingrid 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
Vi har fått information om planerad vindkraftpark vid Lyckås. Vi noterar att verken kommer
att nå 1800 fot MSL till bladspetsen.. Johan J kontrollerar med tornet hur väl insatta de är i
frågan.
Vi har fått skolflygtillstånd från KSAK för UL

5. Ekonomi. Rapport från kassör
Kassören har haft kontakt med Stefan Andersson för att kvalitetssäkra anläggningsregistret.
Det finns dock ytterligare arbete att göra. Vi gjorde kraftiga avskrivningar under 2018, vilket
sänkte resultatet. Vi har haft kraftiga reparationer på KIK under året och tagit stora
avskrivningar på VPO. Trots detta verkar resultatet bli hyggligt på båda planen tack vara
relativt högt flygtidsuttag.
Erik har tagit fram underlag för att begära återbetalning av bränsleskatten för flygning av
FFK.
Flygtider t o m 1/2 -19
KIK har gått 17 tim.
VPO 0 (avställd)
IDG 4
VAS 3

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK - Nyservad. 41 timmar kvar till 100-timmars.
VPO – Står hos alltjämt hos Essberg för service och justering av lite mindre saker. Planet är
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avställt till 1/3. En månad längre än tidigare planerat. Essberg har bl a fått eftersöka delar hos
tidigare ägare.

IDG - groundad. En bromscylinder läcker olja.

7. Informationsfrågor
Årsmötet:
Det finns kaffe hos Volflight Vi ersätter dem på lämpligt sätt. Ingrid fixar fikabröd till c:a 40
personer.
Att informera om på årsmötet.
Obligatoriska utbildningsdagar under våren
Obligatorisk PC för UL-piloter.
Användning av IRS.
Pågående aktiviteter i flygskolan
Information från flygplatsen
Stefan Karlsson, Teknisk chef och Sofie Hagman flygplatschef kommer och berättar om
flygplatsen och framtidsplanerna.
Hedra och uppmuntra de i Visingsöteamet samt hedra de som är färska certifikatstagare
2018.

8. Flygskolan
Vi har 2 PPL och 4 UL-elever just nu. Kurserna fortsätter med god fart. Martin Lindekull
håller navigation och prestanda. Johan J har vickat med flygplanslära. Ingrid kontaktar Henrik
L ang aerodynamik och Katzin angående medverkan i Human factors. Flera nya intresserade
har hört av sig de senaste månaderna. Vi diskuterar ev kompletterande ”spaka själv” under
våren. Det kanske kan underlätta för den som vill börja flyga.
9. Aktiviteter
Årsmöte hålls 18 februari 19:00. Inga särskilda motioner har inkommit till styrelsen.
Patrik skickar kompletterande information om årsmötet via MyWeblog

10. Övriga frågor
Vi kommer tyvärr inte att få ta över konerna från 11/29. Oklart varför.

11. Kommande möten
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Årsmöte hålls 18 februari 19:00.

12. Mötet avslutades
Ingrid förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet
Ingrid Svalander

Patrik André

