
 

 

 

Protokoll nr 4/2017 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2017-04-27 
Närvarande: Peter Peltonen, Krister Sjökvist, Maher El Kary, Bo Wretmo,  Ingrid Svalander ,Patrik 
André, Henrik Lilliesköld 
 
 
Förhinder:   Tomas Katzin  
 

1. Öppnande 

Peter hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Föregående protokoll är nr 3. Några åtgärder  

Krister har kontaktat försäkringsbolaget Inter Hannover. De vill ha 53 336:-/ år för 

försäkringen på VPO om självrisken är 10 000:- Vi anser att det , trots priset, kan vara bättre 

än nuvarande bolag som agerat mycket krångligt i samband med skadan. Verkstaden vill 

heller inte ta ansvar för reparationer med nuvarande försäkringsbolag. Vi beslutar att byta 

försäkringsbolag. Peter har kontaktat med flygplatsen om bränsle, men inte fått svar. Det 

vore utmärkt om BP kunde ställa fram en tank, men det verkar gå trögt. Omsättningen är för 

liten för att motivera större investeringar. Fortsättning följer. 

Vårfix och avrostning. KIK behöver tvättas och storstädning är välkommet.  Vi enas om den 

13-14 maj 9-14. Vi tar fram en lista över lämpliga arbetsuppgifter.  

 

Maher har möjlighet att skaffa nya armaturer till hangaren till mycket rimligt pris. Vi enas om 

att försöka uppgradera belysningen.  

Patrik har informerat enligt plan, Krister har uppdaterat AIP, Henrik har investerat i 

städutrustning. 

Protokollet läggs till handlingarna.  

 

4. Inkommen post 

Ingen inkommen post. 

5. Ekonomi. Rapport från kassören 

Uppropet om ny kassör har inte gett någon respons.  Beckius håller koll på löpande frågor, 

men närvarar  som tidigare aviserat inte på styrelsemötet.  Vi diskuterar flera åtgärder och 

personer att kontakta för att engagera en kassör. Rolf B har lovat att agera som coach. 

 

Flygtider t o m 27/4 
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VAS 7 

VPO 0 

 

6. Visingsö 

Bo Wretmo har arbetat vidare med det senaste ärendet som Gunnar Pettersson på Visingsö 

driver. Det är ett mycket drygt arbete som Bosse måste lägga ner och har gott stöd från 

jurist.  Ärendet ligger hos Svea hovrätt och Pettersson företräds av LRF-konsult.  

Vi noterar att även triviala uppgifter från Facebook och hemsidan vänds mot oss. 

Otydligheter vad gäller avgifter, skrytsamma inlägg om antalet besökare på Fly in. Inga 

detaljer är för små att inte hållas emot flygklubben.  Tills vidare bör all information från 

klubben angående Visingsö gå genom styrelsen.   

 

7. Flygplansbokning 

Vi har hårt tryck på KIK. FFK har haft några bokningar som inte nyttjats. Brandflyget brukar 

fungera, men det är viktigt att bokning/avbokning hela tiden.  Vi påminner om att avboka i 

god tid om det inte blir flygning. Annars gäller förstås klubb-AIP angående att planen måste 

flygas i viss omfattning.  

 

8. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

 

VPO – Planet är reparerat med det återstår lite formalia innan den är flygbar igen. Vi hoppas 

att det ska gå kvickt. Bosse Wretmo tar över som tekniskt ansvarig för VPO och enligt beslut 

här ovan byter vi försäkringsbolag. 

 

VAS – OK 

KIK – OK. 

 

9. KFM 

Vi har blivit kontaktade av Västerås som har funnit att det finns en inteckning som belastar 

SE-KFM. Inteckningen är nämnd i köpekontraktet, så allt verkar ha gått rätt till. Inteckningen 

är från 1988 på 250 tkr. Ingrid undersöker om vi kan bringa ytterligare klarhet i saken och 

kontaktar sedan Västerås flygklubb.   

 

10. Besökare och utlåning av hangar mm. 

Vi diskuterar behovet av en fastare taxa för extern användning av hangar, parkering och 

övriga utrymmen.  Längre utlåning av utrymmen ska beslutas i styrelsen.  

 

Rutinen för besökare som vi ska ge PPR behöver tydliggöras igen. Flygplatsen har gett oss ett 

förtroende att hantera PPR och vi behöver vara säkra på rutinerna innan någon incident 

inträffar. Flera incidenter med narkotikasmuggling i Sydsverige är till exempel en tråkig 

påminnelse till oss. Peter kontaktar flygfältet för att uppdatera avtalet om 

in/utpassering/PPR varefter vi uppdaterar AIP och informerar medlemmar. 
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11. Informationsfrågor 

Vi informerar om fixardag.  

 

12. Medlemsfrågor 

Inga nya medlemsfrågor.  

13. Flygskolan 

En elev har tagit en paus. I övrigt är det full fart.  

 

14. Övriga frågor  

Fixardagar den 13-14 maj. 9-14 båda dagarna. Ingrid fixar korv/fika, Maher/Henrik är värdar 

på lördag, Peter på söndag. Arbetsuppgifter finns det gott om.  Trivsamt, rent, snyggt och 

putsat är målet. Peter och Henrik tar en runda i lokalerna och kollar uppfixningsbehovet.  

 

15. Kommande möten 

Torsdag  18/5, 29/6.  kl 18:00 

16. Mötet avslutades 

Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

Patrik André 

Justeras: 

 

 

Peter Peltonen 

  

 


