Protokoll nr 10/2019

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2019-08-12
Närvarande: Ingrid Svalander, Tomas Katzin, Johan Jangmo, Erik Gaude, Maher El Kari,
Henrik Lilliesköld, Thomas Tärnbring, Patrik André, Krister Sjökvist
Förhinder: Mikael Zagerholm

1. Öppnande
Ingrid hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Vi gick igenom föregående protokoll och la det till handlingarna.
4. Inkommen post
Vi har lite efterdyningar efter spaka själv från flygintresserade. I övrigt ingen post.
5. Ekonomi. Rapport från kassör
Vi har ca 270 tkr på kontot. Vi håller på att undersöka förutsättningarna för motorbyte på
KIK. Troligen behöver det göras före nästa säsong. Resultatet har vi inte räknat samman Vi
skulle behöva ta ut extra kostnad för IDG. Det beror på att klubben just nu subventionerar
kostnaden för luftvärdighetsbeviset med 10 000:- Vi är tacksamma att IDG står till klubbens
förfogande och påminner om att medlemmar ska boka KIK i första hand. Vi beslutar att höja
priset från 1 oktober.

Flygtider i år t o m 9/9 -19.
KIK 237 timmar
VPO 130 timmar
IDG 93 timmar
VAS 34 timmar

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK - Vi planerar för motorbyte.
IDG - Ingen uppgift.
VPO – Snart dags för däcksbyte.
7. Informationsfrågor
Informationskvällen för flygskolan.
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8. Flygskolan
Vi har 1 PPL och 5 UL-elever just nu.
9. Medlemsfrågor
Inget nytt.
10. Aktiviteter
Spaka själv 7-8 september var mycket välbesökt. Vi hade totalt 33 starter på lördagen och
ungefär lika många på söndagen. Kanske 65 starter totalt. Många medlemmar gjorde
storartade insatser och vi har gott hopp om god uppslutning till årets pilotutbildning.
Informationsmöte om flygskolan hålls den 16 september kl 19:00. Anmälan senast 23/9
Höstmöte hålls 11/11 kl 19:00 i klubblokalerna.

11. Övriga frågor
Vi har speciella gäster som visar Volflights utbildnings app. Timmie Hermansson, Simon
Svensson, Henrik Lindberg, Göran Bucht, Martin Lindekull gästar oss.
Timmie demonstrerar Volflights flygutbildsningsapp. Det är både pedagogiska och
ekonomiska fördelar med att använda materialet. Just nu finns det bara för IOS, men
kommer för Android inom kort. Det går bra att använda den i en utbildningssituation med
läraringång och elevingång. Grundkostnaden för en pilotutbildning kommer att kunna hållas
nere och göras klart effektivare med det här materialet. Timmie har lagt otroligt mycket
arbete på att utveckla materialet, medan Simon utvecklat appen. Vi är klart imponerade!
Vid höstmötet kommer vi bl a att diskutera medlemsavgifterna. Vi noterar att vi inte hinner
med underhåll på lokalerna. Troligen skulle vi behöva hyra in någon som kan hjälpa oss med
underhållet.
Vi kommer att få besök av miljökontoret den 18 eller 24 september kl 10:00. Ingrid tar emot.
Vi bör göra en egen genomsyn först. Bosse och eller Krister kan guida i den frågan. Erik
kontaktar Bosse och Krister.
Johan kommer att medverka i Volflights utbildning på Sicilien. P.g.a. detta kommer han att
vara borta från de kommande styrelsemötena.
12. Kommande möten
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Styrelsemöten under 2019 14/10, 11/11, 9/12 samtliga gånger 18:00
13. Mötet avslutades
Ingrid förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande

Vid protokollet

Patrik André

