
 

 

 

Protokoll nr 12/2013 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2013-12-10 

Närvarande: Rolf Beckius, Daniel Sonnerfjord, Krister Sjökvist, Mikael Johansson, Patrik André  
Förhinder:  Ingrid Svalander, Hans Nilsson, Bo Wretmo, Mikael Zagerholm 
 

1.  Öppnande 

Daniel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Protokoll från 11/11 och höstmötesprotokollet gicks igenom.  Noteras att ingen var 

intresserad av att delta i en arbetsgrupp för att se över vår flygplansflotta. Vi har inte höjt 

gränsen för MyWeblog.   

4. Inkommen post 

Vi har fått en enkät från LFV. Vi avstår från att lämna svar. Vi har fått ett erbjudande om 

samverkan med Missing people. Vi tycker att det är ett finfint erbjudande och eftersom det 

sker helt ideellt. Daniel svarar att vi ställer oss positiva. En person har mailat om 

flygutbilding. Daniel skickar svar med kontaktuppgifter till Krister. En annan är intresserad av 

UL-utbildning. Daniel skickar svar med kontaktuppgifter till Bosse, vi noterar att det går att 

hoppa på teorikursen  

5. Ekonomi  – rapport från kassören 

Bolaget: Resultat: -43 tKr , Kassabehållning +422 tKr. 

Klubben: Resultat  +87 tKr, Kassabehållning +690 tKr. 

Ekonomin ser bra ut jämfört med föregående år.  

Vi diskuterar likvidation av bolaget.  Vi noterar att vi skulle behöva någon ekonomiskt 

intresserad kan ta fram ett eller flera förslag till hur vi kan göra. Vi siktar på att avveckla 

bolaget under 2014. 

Flygtider oktober: 

KIK 11 (tot 248)  

IDG 2,5 (72 tot) 

VAS 4 (157 tot) 

6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

Krister har beställt ett nytt horisontgyro till KIK i övrigt inget att rapportera. VAS ger ifrån sig 

en rökpuff in i kupén i vissa lägen. Det är oljedroppar som samlas och droppar ner på 

värmekammaren som orsakar problemet. Mikael Svedbom har en idé om hur det kan 

åtgärdas. Övriga piloter varnas. 
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7. Flygskolan  

3 PPL piloter går teorikursen. Inga UL.  

8. Övriga frågor  

Den gamla kortläsaren är nu frånkopplad. Dags att byta till nya tags om någon inte har gjort 

det tidigare.  

Till våren behöver vi göra ett målningsarbete på huset. Vi ska notera det i arbetspliktslistan. 

Vi noterar att vi inte utnyttjar FFK-timmarna på långa vägar. Vi hade kunnat få uppemot 100 

timmar ytterligare om vi planerat väl. Vi går igenom listan över arbetsuppgifter och 

kompletterar den.  

  

9. Kommande möten 

tisdag 14/1, 11/2 18:00. Årsmötet planeras 24/2  

 

10. Mötet avslutades 

Vid protokollet 

 

 

Justeras: 

Patrik André Daniel Sonnerfjord 

 


