
 

 

 

Protokoll nr 1/2016 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2016-01-13 
Närvarande:, Patrik André, Mikael Johansson, Krister Sjökvist, Ingrid Svalander, Mikael Zagerholm, 
Rolf Beckius , Tomas Katzin 
 
Förhinder:   
 
 

1. Öppnande 

Mikael Z hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.   

4. Inkommen post 

Gunnar Pettersson har lämnat in en begäran om att gräva bort vattenledningen till flygfältet, 

flygklubben samt två andra fastighetsägare. Micke Z har haft kontakt med grannarna och ett 

av förslagen är att borra en brunn för att förse fastigheterna med vatten. Det är flera 

fastigheter som är berörda, så flygklubbens kostnader skulle hamna kring 25 tkr om 

kostnaden kan delas lika mellan intressenterna. I samband med det skulle i så fall föreningen 

utträda ur Eds vattenförening. Styrelsen beslutar att gå vidare med förslaget om en egen 

brunn. Ingrid kontaktar Göran Z för att komma i kontakt med Eds vattenförening.  

 

Gunnar Pettersson har anmält golfklubben för bristande dispens för markavvattning. Detta 

hanteras  

 

Gunnar Pettersson har anmält upphävande av vägservitut för vägsamfälligheten. Detta fall 

hanteras av fastighetsägaren som är Jönköpings kommun. Beslutas att adjungera Ingvar Lif 

till styrelsen för detta sammanträde. 

5. Ekonomi  – rapport från kassören 

Klubben kassabehållning 548 tkr , resultat per 31/12 är -17 tkr, dock kommer detta att 

justeras efter inventering mm. Vi tror att vi får nollresultat. Visingsö går ihop sig, liksom KIK. 

VPO har dock ännu inte uppnått nollresultat, men flygvädret har å andra sidan inte varit 

speciellt bra 

Vi har ett flygplan inhyst i hangaren som vi kommer att fakturera 1 000 /månad för.  

Flygtider december : 

KIK 12:30 (tot 253) (totalt 266 för 2014) 

IDG 0 (tot 128) (totalt 85 för 2014) 
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VAS 1 (tot 113) (totalt 163 för 2014) 

VPO 7.20 (tot 34) 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

 

IDG kommer att höjas 50:-/timma i övrigt inget att rapportera.  

 

KIK 50-timmarsservice är beställd. I övrigt inget att rapportera.  

 

VAS är avställd p.g.a. att propellern inte är bullerprovad. Detta är en besvärlig operation, så 

det kan bli fråga om en annan propeller. Klubben har kontrakt på VAS fram till sommaren. Vi 

diskuterar behovet av att förnya kontraktet. Det beror mycket på elevtillströmningen och vad 

ägaren tycker. Vi noterar att vi behöver hålla uppe flygtiden på VPO.  

  

VPO Viss bränslelukt, i övrigt har vi inget att rapportera. Vi diskuterar vem som ska sköta 

service på VPO. Vi diskuterar olika alternativ, men föreslår att vi ställer frågan till Prokitor. 

Krister ställer frågan till dem.  När det gäller bränsle kommer BP att sälja UL91 på fat och 

bulk. Såväl KIK, IDG som VPO ska gå att köra på UL91. Rolf B kontaktar BP:s representant för 

att komma vidare i frågan.  

7. Medlemsfrågor 

Ett par medlemmar har slutat flyga, ett par har flyttat medan några nya elever kommer till. 

Totalen är någorlunda oförändrad. Vi diskuterar avdraget för arbetsplikten och försöker se till 

att inte missa medlemmar som gjort stora insatser för klubben. Flygskolan: Båda UL-eleverna 

väntar med vidare utbildning, och vi får alltså inga nya UL-piloter den vägen.   

8. Övriga frågor  

 

Årsmöte är planerad till 29/2 kl 19:00 på flygklubben. Vi diskuterar smörgåstårtor för att 

förgylla aftonen.  

Vi diskuterar olika informationsinsatser, flygföredrag mm.  

Det behövs förnyade insatser för att attrahera nya piloter till klubben. Vi diskuterar olika 

marknadsföringsinsatser.  

9. Kommande möten 

Styrelsemöte tisdag 9/2 kl 18:00 

Årsmöte 29/2 kl 19:00 

 

10. Mötet avslutades 
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Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Justeras: 

Patrik André Mikael Zagerholm 

 


