
 

 

 

Protokoll nr 14/2012 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2012-12-10 
Närvarande: Rolf Beckius, Patrik André,  Mikael Zagerholm, Mikael Johansson,  

Förhinder: Ingrid Svalander, Bo Wretmo, Rolf Lindbom,  Krister Sjökvist , Daniel Sonnerfjord 

1.  Öppnande 

Mikael Z hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. Vi var inte beslutsföra, varför mötet får räknas som ett 

informationsmöte. 

3. Föregående protokoll.  

Protokollet (Höst/Framtidsmöte) gicks igenom. Vi resonerar hur vi ska hantera arbetsplikten 

2013. Rolf B kollar med Visingsögänget vilka som ingår, styrelsearbetet och flyglärare 

förutsätts också uppfylla arbetsplikten.  Vi avvaktar med beslut tills vi är beslutsföra.  

4. Inkommen post 

Jonas Pettersson föreslår att vi ska ha en webbkamera vid hangaren så att man kan kolla 

väder mm utan att behöva åka upp till fältet. Idén är bra. Vi resonerar kring hur det ska 

kunna lösas.  Mikael Z tar med en IP-kamera till klubben.  

 

Transportstyrelsen har önskat en komplettering för att slutföra registreringen av ILV-

försäljningen.  Patrik ordnar det. 

5. Ekonomi  – rapport från kassören 

Per sista november. 

En transaktion från MyWeblog i oktober har kommit in under november vilket gör gott för 

resultatet som, undantaget förlusten på ILV, är hyggligt.    

Bolaget:  Kassa  364 tkr,  resultat -28 tkr . Klubben:  Kassa 712 tkr.  Resultatet är -530 tkr. 

Därav är förlusten på ILV 500 tkr.   

 

Flygtider: 

184 KIK  

66 VAS 

 

Flyguttaget i november var 16 timmar. 11 på KIK och 5 på VAS. Totalt har vi hittills flugit 507 

timmar i år.  
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6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

VAS är nyservad. KIK ska snart kläs om invändigt 

7. Flygskolan  

Inget  nytt 

8. Övriga frågor 

Vi bokar den 22/2 för årsmötet, Micke Z bokar lokaler på Scandic. Mötet den 14/1 kommer 

att hållas i tillräckligt god tid för att få ut kallelse, dagordning och  

Vi resonerar kring att bjuda in Eksjö och Tidaholm och höra efter om de är intresserade att 

ställa flygplan hos oss för att kunna flyga under vintern.  För att få det att fungera kan vi 

behöva ordna med någon form av medlemskap så att även de andra flygklubbarna kan få 

tillträde till fältet - Vi skjuter frågan till nästa möte. 

Micke Z kontaktar Isa Alipoor och Mikael Åsliden angående schema för arbetsplikten.  

Lasse Pettersson påtalar att det är viktigt att den som äger husvagnen gör rätt för sig och 

betalar ersättning. Inte minst elkostnaderna kan bli stora.  

 

Kommande möten 

Styrelsemöte hålls normalt andra måndagen i månaden kl 17.30. Juli månad mötesfri. 

Följande datum är aktuella 14/1 och 11/2. Årsmötet ska hållas den 22/2 kl 19:00-2013.    

 

9. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Justeras: 

Patrik André Mikael Zagerholm 

 


