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Verksamhetsberättelse för året 2016 

 

Verksamhet 

Klubben har utövat verksamhet inom motorflyg (PPL och UL). 

 

Verksamhetsadress 
Jönköpings Flygklubb 
Box 550 
551 17  Jönköping 

 

Lokaler 

Klubben äger klubbstuga och hangarbyggnad vid Jönköpings flygplats.  Dock så tillhör 
marken Jönköping Airport AB. 
Klubben arrenderar också Visingsö flygfält av Jönköpings kommun. 
 

 

Klubbens styrelse och övriga funktioner 

Klubbens styrelse har under året haft följande sammansättning 

Ordförande Mikael Zagerholm 

Vice ordförande Ingrid Svalander 

Kassör Rolf Beckius 

Sekreterare Patrik André 

Flygplansansvarig PPL Krister Sjökvist 

Flygplansansvarig UL Mikael Johansson 

Hangaransvarig Krister Sjökvist 

Utbildningsansvarig Krister Sjökvist 

Hemsida Patrik André 

Pr-ansvarig Tomas Katzin 

Teoriansvarig Ingrid Svalander 
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Arbetsgrupper: 

Pr/Aktivitetsgrupp Tomas Katzin, Mikael Zagerholm, 
Mikael Johansson och Krister Sjökvist 

Klubbmästare Lars Göran Östemar/ Ingrid Svalander 

Medlemsregister Krister Sjökvist, Rolf Beckius 

Avläsning av 
flygtid 

Rolf Beckius, Göran Zachrisson 

Visingsö: Mikael Svedbom, Ralf Haglund, Ingvar 
Lif, Thomas Bäverholt 

Miljöansvarig: Ingrid Svalander, Tomas Katzin 

Hemsida: Patrik André 

Bokningssida: Rolf Beckius 

 
Kontaktpersoner:  

JPK kommun: Mikael Zagerholm 

Flygplatsen: Mikael Zagerholm 

KSAK/FSF: Ingrid Svalander 

FFK: Daniel Sonnerfjord 

 
 

Revisorer 
Klubbens revisorer har varit Stefan Andersson och Tomas Nors. 

 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Lars Ekelund, Mikael Svedbom. 
 

Firmatecknare 

Klubbens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening, varav den ene skall vara 
ordförande eller vice ordförande. Dock skall i kassaärenden av löpande natur klubbens 
firma tecknas av kassör eller biträdande kassör. I övriga ärenden av icke ekonomisk 
natur må klubbens firma tecknas av ledamot med viss tilldelad uppgift. 
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Möten och sammanträden 

Styrelsemöte hålls normalt andra måndagen eller tisdagen i månaden kl 18.00. Juli 
månad mötesfri. 
Följande datum hölls möte: 9/1, 9/2, 8/3, 13/4, 9/5, 13/9, 11/10, 8/11 samt 13/12. 
Årsmötet var den 29/2 och höstmöte var den 22/11. 

 

Medlemmar 
Antal betalande medlemmar under 2016 var 102 stycken. Antalet fullt debiterade 
medlemsavgifter 2016 var 62 stycken, 15 gästmedlemmar (10 st från Jönköpings 
segelflygklubb) och 25 supportmedlemmar samt 4 st teknikermedlemmar. 
Kommunikation med medlemmarna har skett via E-post. Alla medlemmar uppmanas att 
kolla över sina matrikeluppgifter.  
 

Ekonomi 

Klubbens ekonomi är god, vi har ca en halv miljon på banken och inga skulder. 
Årets budget gick nästan ihop sig och den flygplansflotta som vi har idag balanserar bra 
med uttagen flygtid. Skall nämnas att skolningen står för en stor del av timmarna.   
 
 

Händelser under 2016 

Frivilliga Flygkåren - FFK 

Under året har vårt flygplan SE-KIK deltagit i brandflyg som FFK arrangerat. 

Aktiviteter 

 
Avrostning - Fixardag  
Vi startade året med vår sedvanliga avrostningshelg kombinerad med fixardag på 
klubben och de som ville och inte hade flugit på lång tid hade möjligheten att komma 
upp på en sväng med en flyglärare.  Avrostning. 
 

Visingsö  & Visingsö fly-in 

 
Den 4-5 augusti var det fixardag på Visingsöfältet inför fly-in 
 
Visingsö fly-in hölls 6-7 augusti och var som vanligt en trevlig och uppskattad aktivitet. 
Många besökare, i varje fall ett 60-tal,  kom och det var lika trevligt som vanligt. 
Visingsögruppen önskar att fler av klubbens medlemmar hjälper till med skötsel och 
annat praktiskt. Tänk på detta och pusha dina klubbkamrater att ”nu är det vår tur” att 
flyga ut och göra lite nytta.  
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Visingsöfältet, ESSI har varit öppet och i god ordning hela sommaren.  Fältet är välbesökt 
då det är fint väder och mycket uppskattat hos såväl våra medlemmar som utomstående 
flygare som är på besök.  
Visingsö har t o m gått med ett litet plus totalt sett. Detta hade aldrig gått utan vårt helt 
otroliga ”Visingsögäng” som håller fältet i gott skick i ur och skur. Vi vill från klubbens 
styrelse å alla medlemmars vägnar rikta ett mycket stort tack för dessa insatser. 
 
Spaka själv 
I år hade vi en ”spaka-själv” aktivitet helgen 3-4 september och marknadsförde den med 
annons på Facebook. Gensvaret på annonsen blev överraskande bra och vi hade i princip 
fullt upp med att flyga runt på intresserade personer. Det resulterade i sin tur i en 
välbesökt informationskväll och åtta elever som påbörjade utbildningen. 

Flygplanen 

 
SE-VAS är nu privatägd,  men finns tillgängligt för klubbens medlemmar att flyga till 
samma kostnad en tid framöver.  VAS har dessvärre varit groundad i väntan på 
nödvändiga tillstånd efter reparation. 
 
Vi har dessutom fortfarande förmånen att förutom vår egen PA-28:a ha tillgång till SE-
IDG som idag är privatägd. 
 
SE-VPO råkade dessvärre ut för en landningsskada, men då försäkringsbolaget tog 
mycket lång tid på sig att bereda ärendet drog reparationstiden ut mycket länge.  
 
SE-KIK har fått en hel del omsorg med ny cylinder, ny radio, nya roderlinor och mycket 
mer. 
 
VAS & IDG bokas som vanligt via myWebLog, men man skall ändå i första hand boka 
klubbens egna maskiner om dessa finns lediga. 
 
Styrelsen har undersökt intresset för att utvärdera och föreslå en ersättare till KIK som 
PPL-maskin.  Dock utan framgång. Detta arbete kvarstår alltså.  
 

Flygtider 

Totalt har klubbens flygplan utnyttjats ca 511 timmar, en ökning med 224 timmar.  
Detta är en rekordsiffra som förklaras av flitig skolning. 
 
Fördelningen är enligt nedan. 
 
SE-KIK 424 timmar   ( 2015 – 253 timmar ) 
SE-VPO   87 timmar  ( 2015 –    34 timmar ) 
SE-VAS   44 timmar   ( 2015 – 112 timmar ) 
SE-IDG 180 timmar   ( 2015 – 128 timmar ) 
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Utbildning 
JFK:s flygskola har idag ca 10 elever, varav 5 st på ul. 
 

Nya piloter under 2016 

Vi har haft ett glädjande stort antal nya certifikatsinnehavare. 

 

PPL 
Ken Andersson 
Martin Lindekull 
Joshua Hühnerfuss 
 
UL 
Cai Stridbäck 

LAPL 

Daniel Eckerström 

Matthias Horngacher 

Håkan Nilsson 

Gustav Salminen 

 

Klubblokalen 

Inga större reparationer har gjorts under året. 
 
 
Styrelsen tackar alla som arbetat och verkat för klubbens fortbestånd och utveckling 
samt tackar alla för visat intresse under verksamhetsåret. 
 
 
Axamo den 22 februari 2017 
Styrelsen för Jönköpings Flygklubb 
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