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Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2019-05-13 
Närvarande: Krister Sjökvist, Patrik André, Erik Gaude, Maher El Kary,  Henrik Lilliesköld, 
Thomas Tärnbring, Tomas Katzin 
 

Förhinder:Ingrid Svalander, Mikael Zagerholm, Johan Jangmo 

 
 

1. Öppnande 

Erik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Vi gick igenom föregående protokoll och la det till handlingarna. Vi noterar att VPO nu är 

uthyrd till flyglärarutbildnign på Ålleberg. 

4. Inkommen post 

Vi får förfrågningar från KSAK angående statistikuppgifter. Det är uppgifter som vi redan 

lämnar på annat håll.  Vi avvaktar att svara. 

5. Ekonomi. Rapport från kassör 

Vi har fått en betydande service och reparationskostnad för KIK. Vi har bytt flera cylindrar på 

KIK, vilket är kostsamma reparationer.  Vi diskuterar om det kan bli billigare att ersätta KIK.  

KIK har gått 9 000 timmar, IDG har gjort 11 000 timmar.  Vi tror dock att det bästa 

alternativet för klubben just nu är att hålla fast vid KIK.  

Vi har 255 tkr på kontot. T o m 1/5 låg resultatet på -31 tkr.  Vi har nu försäkringar som ska 

betalas. Å andra sidan inväntar vi intäkter från golfklubben på Visingsö och Segelflygklubben.  

Vi kommer nu att hyra ut VPO, vilket ger pengar i kassan för klubben.   

 

Flygtider t o m  13/5 -19. Vi har ett hyggligt flygtidsuttag om än något lägre än föregående 

rekordår. 

KIK  99 tim.  

VPO 18 tim 

IDG 18 

VAS 10 tim 

 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK  - Vi kommer att få ett 14-dagarsstopp vid nästa service eftersom propellern ska servas i 

Danmark. Det handlar om röntgen, slipning, mätning och målning. Krister räknar med att 
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köra ner propellern för att förkorta avställningstiden. Vi noterar att planet är väl bokat, så vi 

vill ha minsta möjliga stillestånd. 

 

IDG -  Vi tror att allt är OK. 

 

VPO – Vi vill påminna om att pitorörsskyddet ska sättas dit efter flygning.  I övrigt tror vi att 

allt är OK. 

 

7. Informationsfrågor 

 

20 maj 17:00 är det yttre och inre vårstädning och fix på klubben.  

25 maj är det städ och fix på Visingsö.  

4 juni 17:00 är det flygplanstvätt och putsning 

8 juli 10:00 tar vi oss an målning av hangaren.  

 

Samtliga medlemmar uppmanas att delta. Gärna vid flera tillfällen Det är trevligt, gemytligt 

och bra för klubben 

 

 

8. Flygskolan 

Vi har 2 PPL och 4 UL-elever som nu börjar bli redo för skolflygning. Ingen ändring sedan sist. 

 

9. Medlemsfrågor 

Inget nytt 

 

10. Aktiviteter 

Det är hög tid för vårstädning med flygplanstvätt och allmän upprustning. 

Vi siktar på kvällar, eftersom helgerna är hårt uppbokade för de flesta. Start 20/5. 

Lokalstädning (stor vårstäd) Dammsugning, våttorkning damning, fönsterputs, 

Hangarsopning mm. yttre röjning,  

 

Hangarmålning få bli ett sommarnöje.  8/7 kör vi målningen. Henrik köper färg och penslar.  

 

Vi diskuterar utflykter till flygsimulatorer. Det finns ett antal i Sverige som är tillgängliga för 

privatpersoner.  Vi kan samåka eller samflyga till övningen.  

 

11. Övriga frågor 

 

Visingsö: Krister har stenplattor som kan användas på fältet.  

Höjning av stughyra – I dag kostar det 400 kr per natt i hyra. Vi ger OK på att höja stughyran 

till 500 kr.  



 

 

 

Protokoll nr 7/2019 

 

 

Inköp av tält.  Vi diskuterar om det går att använda ett mer permanent militärtält. Vi ger 

gänget OK att gå vidare med undersökningen. Patrik kollar om golfklubben är intresserade 

att dela kostnaden med oss.  

Thomas hade en föreläsning om human factors 2018, Under våren 2019 har Bosse och Johan 

J. haft uppfräschning av teorin. 

 

 

 

12. Kommande möten 

 

Styrelsemöten under 2019   10/6, 12/8, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12  samtliga gånger 

18:00 

13. Mötet avslutades 

Erik förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Patrik André 

 

 

Erik Gaude  

  

 


