
 

 

 

Protokoll nr 5/2021 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2021-03-08 
 
Närvarande: Johan Jangmo, Mikael Zagerholm, Erik Gaude, Patrik André, Krister Sjökvist, 

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

Förhinder: 

 

1. Öppnande 

Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.   

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll.  

Patrik går igenom senaste styrelseprotokollet från 8/2, årsmötesprotokollet, samt protokollet 

från det konstituerande mötet. Alla läggs till handlingarna utan synpunkter. 

4. Inkommen post 

Vi har fått underlag till årsmötet hos KSAK, KSAK-M.  Eddie går igenom materialet för ev 

hantering. 

Vi har fått en fråga från en psykologstudent som gör en undersökning om beslutssituationer 

hos piloter. Patrik skickar vidare till medlemmarna via Myweblog. 

 

5. Ekonomi. Rapport från kassören 

Kassan är 300 tkr. Vi har dock en del räkningar till IDG att betala. Totalt ligger vi på 152 tkr 

efter dessa räkningar. I övrigt är det för tidigt på året att säga något om resultatet. Vi tror 

dock att det stora antalet elever och inköpet av BAW ger bra förutsättningar för ekonomin 

under året.  

6. Flygtider per 8/3 2021:   

KIK  13 timmar  

VPO 17 timmar 

IDG 23 timmar 

BAW 5 timmar 

 

Krister håller på att hjälpa till med inflygning på BAW. 18 piloter har just nu anmält sig och vill 

bli influgna.  Det väcker stort intresse med ett nytt plan i klubben!  

7. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.  

KIK – Kommer att plockas ihop under veckan efter inspektion.  

IDG – Inget speciellt 
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VPO – Går utmärkt. Har påbörjat inflygningar av PPR-piloter. C:a 40 timmar kvar till service. 

Vi har en femårskontroll som ska göras. Vi försöker skjuta den till hösten. 

BAW – Krister håller koll på det tekniska framöver och kontakt med Mattias på Prokitor.  

 

8. Flygskolan 

Flygskolan går utmärkt. Teorin är klar för de flesta och nu håller skolningarna på att komma 

igång.  En stark flygsäsong väntar 

  

9. Medlemsfrågor 

Vi uppmanar medlemmarna att flyga in sig på BAW. Roligt med ett nytt flygplan i klubben! 

 

 

10. Aktiviteter  

Vi siktar på avrostningshelg 1-2 maj kl 9-14 båda dagarna. Klubben bjuder på hamburgare. Vi 

köper färdigstekta.  Patrik informerar om avrostningshelgen.  

 

 

11. Övriga frågor 

Det är ett bygglov på Visingsö som spökar i en rättsprocess som drivs av en känd granne.  

Bosse har en planering för arbetet i Visingsögruppen och har tagit fram ett dokument för att 

styra upp arbetet. Det behövs både för verksamheten på fältet och att hålla samman alla 

rättsfall som grannen driver mot oss. Henrik föredrar dokumentet och styrelsen tycker att 

det är mycket bra formulerat. Mikael skriver under dokumentet så snart det går.   

Visingsö fly in är 7/8.  

 

12. Kommande möten 

12/4, 3/5, 7/6, 9/8, 6/9, 4/10, 8/11, 6/12 samtliga tillfällen 18:00 

Höstmöte 8/11 kl 19:00 

13. Mötet avslutades 

Mikael förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande 

 

Vid protokollet 

 

 

Patrik André 

 

Mötesordförande 

 

Mikael Zagerholm 

 


