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Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2020-01-27 
Närvarande: Mikael Zagerholm, Erik Gaude, Maher El Kari, Patrik André, Krister Sjökvist, 

Henrik Lilliesköld, Tomas Katzin, Johan Jangmo, Thomas Tärnbring 

 
Förhinder: Ingrid Svalander 

 

1. Öppnande 

Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Vi gick igenom föregående protokoll från 11 november samt höstmötesprotokollet. Vi 

noterar att placeringen av 100-ll troligen inte kommer att ske utanför flygklubben.  

4. Inkommen post 

Ett par e-brev. I övrigt ingen inkommen post.   

5. Ekonomi. Rapport från kassören 

2019 blir troligen ett mindre underskott. Några medlemmar har hoppat av efter den 

avgiftshöjning som beslutades av höstmötet. Kassan ligger på ungefär 315 tkr. Vi har precis 

fått en delfaktura på motorbytet på KIK, så kassan kommer väl till pass.  

 

Flygtider för 2019 summerades till:   

KIK  271 timmar  

VPO 162 timmar 

IDG 10 timmar 

VAS 38 timmar 

Med tanke på antalet elever vi har i skolning, bör uttaget 2020 bli något högre.  

 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK  - Motorbyte pågår. Motorn är renoverad i Belgien och väntar på att skickas tillbaka till 

Jönköping.    

IDG -  Ingen uppgift. 

VPO – Planet är avställt. Troligen till slutet av februari om inget mirakulöst händer med 

vädret. Den ska ses över under avställningen så det är i gott trim till flygsäsongen.  

 

Vi diskuterar återigen elflygplan. Det är kanske alltför tidigt för klubben at köpa in, men 

börjar väcka intresse. Vi skulle helt klart behöva få ner timkostnaderna. 
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7. Informationsfrågor 

 

Årsmötet hålls fredag 28/2 kl 19:00. Lokal meddelas senare.  Mikael tar fram 

verksamhetsberättelse. Patrik skickar ut kallelse till årsmötet. Erik kollar lokal. Vi funderar på 

att ta det nere i centrum.  

 

 

8. Flygskolan 

Utbildningen rullar på.  Aerodynamiken är just klar. Nu vidtar human factors, radio och 

navigering, prestanda.  Vi bör lämna lite feedback angående utbildningsmaterialet som 

underlag till förbättringar.  Det finns vissa delar som kan behöva förstärkas.  Utbildningen 

kommer delvis att hållas i Volflights lokaler.  Vi noterar att det är en bra elevgrupp. Kul! 

 

9. Medlemsfrågor 

De flesta har betalat avgiften för 2020. Den ska betalas i januari. Medlemsavgiften måste 

betalas innan flygning.  

 

10. Aktiviteter 

Årsmötet. Frågan om städ och fixardag skjuter vi till senare styrelsemöte. 

 

11. Övriga frågor 

Vi noterar att Telia skickat faktura trots att det gamla abonnemanget är ordentligt uppsagt.  

Erik tar hand om frågan. 

Vi har haft miljökontroll från kommunen. Det blev klart godkänt på inspektionen som 

föregicks av en nyttig utrensning av kemikalier.  

Johan har varit i kontakt med KSAK ang uthyrning av VPO. Vi är positiva till att hyra ut planet 

för att få upp flygtiden.  Preliminärt kommer planet att hyras ut de två sista veckorna i maj. 

Förra året gav det 35 flygtimmar. Dessutom kan det ev hyras ut sista veckan i juni. 

Uthyrningen behövs för att hålla nere timkostnaderna.  

Det har varit bra drag på flygplatsens sociala medier. Skolverksamheten i Jönköping går bra! 

Volflight har c:a 40 elever i skolning. Tillsammans med jfk gör det Jönköping till en stor 

flygstad. Vi kunde kontakta flygplatsen för att få plats i deras facebook-sida. Thomas T kollar 

om det går att få över ett fotografi till flygplatsen.  

AIP behöver uppdateras. Bl a med flygpriser.  Krister för in justeringarna och skickar över till 

Patrik.  

 

 

12. Kommande möten 

 

24/2, 23/3, 20/4, 25/5 kl  18:00 årsmöte 28/2 kl 19:00 
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13. Mötet avslutades 

Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Patrik André 

 

Mötesordförande 

 

Mikael Zagerholm 

 


