Protokoll nr 1/2014

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2014-01-14
Närvarande: Rolf Beckius, Daniel Sonnerfjord, Krister Sjökvist, Mikael Johansson, Ingrid Svalander,
Mikael Zagerholm
Förhinder: Hans Nilsson, Bo Wretmo, Patrik André

1. Öppnande
Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Gått igenom föregående protokoll, inget att notera.
4. Inkommen post
Lantmäteriet.
WPSyd faktura, förmodligen sista gången kredit faktura pga innestående pengar sen får vi
diskutera flytt av domänen.
Daniel mailar Marcus Rangell ang övertagande av hemsidan med referens till Hans som
fortfarande har stora delar av uppgifterna ang hemsidan.
En person har hört av sig och vill åter ta upp sitt flygande, positivt.
5. Ekonomi – rapport från kassören
Extra hyresöverföring från klubben till bolaget för att nolla resultatet.
Bolaget: Resultat: +3 tKr , Kassabehållning +391 tKr.
Klubben: Resultat +9 tKr, Kassabehållning +660 tKr.
Mikaels service på VAS ej avräknad ännu.
Att specifikt notera är utgiften på hangar för föregående år som delas med segelflyg, vår del
58.000:- (b.la. för el, försökring, grus till parkering, nytt kortlås etc de två sistnämnda är stora
enskilda poster för året).
Vi kan även konstatera att Visingsö gått plus minus noll trots höjt arrende.
Laptop inköpt för kassören (på bolaget), samt inköp av kopiator.
Flygtider december:
KIK 3 (tot 251)
IDG 4,5 (76 tot)
VAS 1 (158 tot)
6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
Horisontgyro på KIK vid nästa service.
KIK har gått 28h sedan föregående service.
VAS har gått 36h sedan föregående service.
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7. Flygskolan
3 PPL piloter går teorikursen.
8. Övriga frågor
Ingrid vill avgå som ordförande för bolaget varför avveckling av bolaget än en gång
aktualiseras. Osäkerhet kring hur planen ska värderas vid överföring till bolaget. Nu är det
dags att avveckla. Zagerholm och Beckius läser på lite ang. hur avvecklingen ska gå till.
Diskussion kring förberedelser inför årsmötet.
Utskick ang. årsmötet. Mikael fixar en dagordning till Daniel, bifogas utskick. Ingrid gör
fysiska utskick till de som bedöms vilja ha det.
Daniel fixar fika till årsmötet.
Arbetslistan uppdateras utifrån medlemmar med arbetsplikt, 44 st.
Medlemsavgiften saknas på hemsidan.
9. Kommande möten
tisdag 11/2 18:00. Årsmötet 24/2.

10. Mötet avslutades
Vid protokollet

Justeras:

Daniel Sonnerfjord

Mikael Zagerholm

