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Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2016-10-11 
Närvarande: Patrik André, Krister Sjökvist, Mikael Johansson, Rolf Beckius , Mikael Zagerholm, Ingrid 
Svalander  
 
Förhinder:   Tomas Katzin 
 
 

1. Öppnande 

Mikael 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 påstår att en besökande pilot förstört ett par pinnar.  Dessutom tycks 

korna vara rymningsbenägna och Petterson önskar att vi hägnar in flygplatsen. Han kommer 

med ett antal krav som verkar ägnade att trakassera flygklubben.  Någon har egenmäktigt 

satt upp en skylt som påstår att vägen är en enskild väg. 

Golfklubben önskar gräva ner en elkabel till en gräsklippare och behöver då ta en ”genväg” 

över bana 01/19.  

 

5. Ekonomi  – rapport från kassören. 

 Per 1 oktober ligger vi på ett resultat om c:a -68 tkr. Dryga reparationskostnader, egentligen 

inhämtning av eftersläpande service, och låg flygtid på VPO ligger bakom tappet. Även KIK 

har dragit dryga reparationskostnader. Klubbens kassabehållning är 660 tkr. Vi har ungefär 

100 betalande medlemmar.  

6. Flygtider per 11/10: 

KIK tot 372  

VPO tot 87 

VAS tot 43 

IDG tot 172 

 

Det går som synes mot ett rekordår för PPL.   

 

7. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

 

VPO har haft ett haveri. Reparationerna lär dröja. Det är inte troligt att den blir reparerad i 
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år. Skövde motorflygklubb har en Dynamic som är till salu. Vi har försökt hyra den under 

hösten, men det gick dessvärre inte.  

VAS bör vara flygbar i början av november. Det är bara mindre pappersarbete kvar att göra.  

KIK är i fin form efter ganska omfattande reparationer.  

8. Medlemsfrågor 

Vi har 5 UL och 4 PPL-elever i skolning. Av dessa kommer två från segelflygklubben.  

I övrigt inga medlemsfrågor.  

9. Övriga frågor  

Vi diskuterar bränsleleveranser. Vi behöver ett blyfritt alternativ. Inget nytt har hänt sedan 

föregående styrelsemöte.  Flygplatsen vill avvakta till efter nyår.  

Höstmötet läggs till tisdag 22/11 kl 19:00. Vi diskuterar justeringar av flyg- och 

medlemsavgifter.  Arbetsplikten ligger kvar. Vi har en lista där arbete kan antecknas. En 

första uppgift till arbetslistan är att göra en bra arbetslista med behövande arbetsuppgifter. 

Vi tar på oss att fundera vidare på arbetsuppgifter.  

 

Vi har investerat i en ny gräsklippare till Visingsö.  

 

10. Kommande möten 

Styrelsemöte tisdag 8/11 kl 18:00.  

Höstmöte 22/11 kl 19:00 

11. Mötet avslutades 

Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Justeras: 

Patrik André Mikael Zagerholm 

 


