
 

 

 

Protokoll nr 9/2017 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2017-10-+9 
Närvarande: Tomas Katzin, Maher El Kary, Patrik André, Henrik Lilliesköld, Erik Gaude, Ingrid 
Svalander, Krister Sjökvist 
 
 
Förhinder: Peter Peltonen 
 

1. Öppnande 

Ingrid utsågs till mötets ordförande. Hon hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Föregående protokoll är nr 8. Vi går igenom protokollet och lägger det till handlingarna.  

4. Inkommen post 

Ingen särskild inkommen post.   

5. Kassör 

Det återstår ännu några underskrivna protokoll för att Erik ska bli godkänd av banken.  

Handelsbanken har skärpt rutinerna och det ger oss lite extra pappersarbete. Ingrid och 

Patrik skriver under. Erik har fått jobba hårt med att få fakturor betalda under tiden, men det 

har ordnat sig. 

6. Ekonomi. Rapport från tf kassör 

Bränslekostnaden för VPO är lite lägre än planerat varför ekonomin på planet är bättre än 

befarat trots litet flygtidsuttag.  Inga större utgifter eller inkomster sedan sist.  

 

Flygtider t o m 9/10 

 

KIK 345 tim 

IDG 117 

VAS 33 

VPO 89 

Det är ett ganska högt uttag jämfört med tidigare år. 

 

7. Visingsö 

Ingrid har pratat med Svedbom.  Den vindstrut vi har är 90 cm * 367 cm. Ingrid har kollat 

priser. KSAB förefaller som ett bra val.  Ingrid beställer vindstrut.  Vi väntar med att beställa 

dräneringsrör. Henrik har haft kontakt med Bosse W ang hur vi kan återgälda den advokat 

som hjälpt oss med senaste Visingsö-fallet. 

Tillsammans med Bosse W går vi igenom utslaget i den rättsprocess som Gunnar Petterson 

på Visingsö har drivit. Bosse tar med den advokat som hjälpt oss på en trevlig flygtur eller 
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liknande. Klubben lovar att bidra ekonomiskt.  Vi behöver fler engagerade i Visingsö-gänget 

för att hålla igång flygfältet.  Ytterligare en fråga för höstmötet. Henrik noterar att det kanske 

kan vara bra att rensa undan lite gammal utrustning från fältet. 

  

Vi bör anmäla att vi kan få en ökning av antalet flygrörelser på Visingsö. Inte för att vi 

förväntar oss fler flygrörelser, men för att vi ska vara på den säkra sidan.  Vi bör undersöka 

om det är tillståndspliktigt eller om det räcker med en anmälan enligt miljöbalken. Det 

innebär ev en rapporteringsskyldighet. 

 

8. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

 

VPO – Inget nytt 

 

VAS – Står för service.   

 

KIK – Turn and Bank är bytt i övrigt inget nytt.  

 

9. Aktiviteter 

 

Krister har kontaktat Yxhage som har provat att byta en nätadapter. Det förefaller som om 

låset bättrat sig.  Nytt lås kostar c:a 4000 om vi behöver byta.    

 

Hangaren: Nya LED armaturer är uppsatta. Vi har nu en helt lysande hangar! Erik och Maher 

har skött skruvandet. All heder! 

Vi behöver nu forsla bort de gamla armaturerna.  

 

Ommålning av hangaren. Erik och Maher har tagit ner skyltarna och plockat bort läkten på 

södersidan. Lasyr, borstar och färg är inköpt.  Endast målningen återstår. Maher och Erik  

 

Vindskivorna på utbygget på klubblokalen (östra sidan) behöver bytas ut.  

Buskarna framför hangaren är bortklippta. All heder till Henrik!  

 

Vi har fått nya tunnor till sopsorteringen. Det var snabba ryck. Det är nu FNI, Fastighetsnära 

insamling som gäller. Äntligen har vi chansen att bli lite mer miljövänliga.  

 

MET-föredraget i Värnamo var uppskattat.  

 

10. Informationsfrågor 

Sopsorteringen. Nu är det dags att hjälpa till med att få ordning på sorteringen!  

Vi informerar medlemmarna om att vara återhållsamma med skrytande om Visingsöfältet.  

Det finns ingen anledning att ge grannarna till fältet argument för att ta upp nya 

rättsprocesser. 
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11. Medlemsfrågor 

Inga nya medlemsfrågor.  

12. Flygskolan 

Vi har sex elever, varav 3 UL och 3 PPL. En PPL har nyligen tillkommit ganska sent på 

säsongen samtidigt som en UL-elev meddelat att han gör uppehåll.    Krister kommer att 

komplettera med NAV-skivor. Inköp görs som utlägg på Kristers eget kort. Krister behöver 4-5 

nya skolhandböcker. Bosse W fixar tryckningen 

 

13. Övriga frågor  Vi har fått förfrågan från upplevelser.com. Det är inte uteslutet att det kan 

vara bra för oss. Vi lägger frågan på is så länge.  

Bra om vi kan ha flera fixardagar så att fler får chansen att hjälpa till med klubben och 

klubbhuset.  

 

14. Kommande möten 

Styrelsemöte 13/11 kl 18:00 

Höstmöte 20/11 kl 18:00. (ändrat efter mötet) Ev i utsikten på flygplatsen. Till dagordningen 

tar vi frågan om ändring i stadgarna för att underlätta ev framtida byte av kassör.   

Julmöte Måndag 11/12 18:00 

15. Mötet avslutades 

Ingrid förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

Patrik André 

Justeras: 

 

 

Ingrid Svalander 

  

 

Att göra 

Thomas kollar om det går att fixa en ny skylt. 

 

Ingrid kontaktar flygplatsen för att arrangera informationsmöte ev i samband med höstmötet.  

Frallor och kaffe tas i så fall via flygplatsen. 

 


