
 

 

 

Protokoll nr 2/2021 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2021-02-08 
Närvarande: Johan Jangmo, Mikael Zagerholm, Erik Gaude, Patrik André, Krister Sjökvist, 

Maher El Kari, Thomas Tärnbring, Henrik Lilliesköld, Tomas Katzin   

Förhinder: Eddie Gongapsevas, 

 

1. Öppnande 

Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.   

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Skrotflygplanet utanför hangaren ligger till salu. Johan har uppmärksammat flygplatsen på 

annonsen och var tacksamma för informationen och jobbar vidare.  

Ägaren till IDG planerar inte några större ändringar och räknar inte med större eget 

utnyttjande under högsäsongen i flygskolan.  

Vi har inte fått nytt napp om revisor, men tror att nuvarande kan fortsätta ett år till.  

 

Bosse håller kontakt med KSAK, fortsättning följer. 

4. Inkommen post 

vi har fått fråga från KSAK angående flygtider. Patrik fyller i blanketten. 

Henrik har fått en fråga från flygande veteraner som vill ha hjälp att lotsa in personer på 

flygfältet.  Johan och Bosse fixar kontakterna. Henrik lämnar över kontakten till Johan som i 

sin tur håller kontakt med flygplatsen.  

5. Ekonomi. Rapport från kassören 

Kassan är 730 tkr när medlemsavgifterna nu kommer in för det nya året. C:a 20 har ännu inte 

betalat, och vi kommer att begäran in medel från segelflygklubben och golfklubben. 

Dessutom tillkommer en del nya elever under året. Vi ligger på 32 tkr plus för helåret.  Erik 

har då skrivit ner innevarande lager av jackor mm som inte längre kan anses vara värt 

någontin.  Självriskkassan är påfylld med 7 tkr. Det bokförda värdet på KIK är 390 tkr varav 

330 är motor och resten flygkroppen. VPO är bokfört till 540 tkr totalt. Vi bedömer att båda 

är rimligt bokförda.  

 

Flygtider per 8/2 2020:   

KIK  13 timmar  

VPO 0 timmar 

IDG 11 timmar 
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6. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK – Alla PA28 kontrollerats vad avser bultar i balkarna inne i vingarna. Vissa delar har 

röntgats och vingen är nerplockad för att klara inspektionen. Förmodligen slipper vi byta 

balken, men arbete pågår. Fortsättning följer.  

IDG – Inget speciellt 

VPO – Vi räknar med att ställa på flygplanet nu till helgen. Fint väder i sikte!  

 

7. Informationsfrågor 

Information om årsmötet och önskan om att medlemmarna kommer med inspel i 

flygplansfrågan.  

 

8. Flygskolan 

Oförändrat. Henrik kör distansundervisning vilket fungerar utmärkt.  Eleverna är nöjda även 

om diskussionerna blir sämre.  Det är 11 elever just nu. Vi tror att det är rätt koncept att 

varva in distansundervisning i flygskolan. 

  

9. Medlemsfrågor 

Inget speciellt 

 

 

10. Årsmötet 

Vi håller årsmötet på distans. Patrik meddelar medlemmarna. Den inte kan ordna 

distansmötestekniken kan kontakta styrelsen. Maher och Thomas T håller ställningarna på 

klubben. Övriga ansluter hemifrån. Säkerheten får gå först den här gången även om vi inte 

får några goda mackor eller lika roligt flygmingel.  

Vi går igenom vad som hänt i klubben under året. Det har varit ett ovanligt aktivt år på 

många sätt.  

På årsmötet behöver vi också få inspel och skaffa mandat att jobba med flygplansfrågan för 

att köpa in ett plan för uppemot en miljon kronor.  

Bosse: Information om de nya 600 kg-reglerna på årsmötet. 

Andreas Svensson: ”Information från flygplatsen” samt ”Tornet informerar”. 

11. Aktiviteter  

Noterar att vi ska bestämma hur årsmötet ska hållas, fysiskt eller distans, vid styrelsemötet 

den 8/2.  

 

12. Övriga frågor 
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Vi diskuterar åter flygplansfrågan. Den här gången värderar vi dieselalternativet. Det kan bli 

klart billigare bränsle men kostsamma flygplan. KIK drar c:a 30 liter per timma á 22 kronor 

=660:- / timma. Det är dryga kostnader, så vi behöver titta efter alternativ. För skolningen 

kan en 600 kg-maskin vara det bästa alternativet. Hyggligt enkel och hyggligt billigt.  

Dessutom skulle vi behöva byta ut KIK till en annan fyrsitsig maskin.  Frågan är brådskande. Vi 

har ingen panik så länge vi har KIK, VPO och tillgång till IDG, men det bygger på att planen får 

vara hela och friska. Mycket de kommande åren blir beroende på vad som händer med 

regelverken. Fortsättning följer  

Vi har en person som vill filma inne på klubben. Johan hänvisade till flygplatsen av 

säkerhetsskäl för att få OK. Det var tänkt att bli en musikvideo.  Thomas T har redan 

medverkat till en liknande video och kan ställa upp igen. 

13. Kommande möten 

 

Årsmöte hålls 22/2, kl 19:00. Konstituerande möte tas direkt efter årsmötet.  

14. Mötet avslutades 

Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Patrik André 

 

Mötesordförande 

 

Mikael Zagerholm 

 


