Protokoll nr 10/2021

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2021-09-06
Närvarande: Mikael Zagerholm, Erik Gaude, Patrik André, Krister Sjökvist, Maher El Kari,
Henrik Lilliesköld, Tomas Katzin, Eddie Gongapsevas, Thomas Tärnbring,
Förhinder: Johan Jangmo

1. Öppnande
Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll.
Patrik går igenom senaste styrelseprotokollet från 9/8. Protokollet läggs till handlingarna
utan synpunkter.
4. Inkommen post
Bosse W berättar om fly in. En bra övning som tidigare rapporterats.
Man har haft en genomgång efter övning för att söka förbättringar. Det finns tankar om att
skala upp och modernisera evenemanget. Framöver skulle vi behöva någonting som lockar
en bredare publik. Man har t ex diskuterat att sälja VIP-paket med välkomstdrink och
middag. Det kan vara hämtning med bil och körning till hotellet på Visingsö. Det kan ge en
större bredd på de som vill ha en ”lyxigare” fly in. Alla gillar inte att sova under vingen eller
tälta.
Bosse har haft kontakt med Kjell Nordström ang att få dit en DC3 och där Kjell kan hålla
föredrag om DC3 betydelse i Sverige. Man tänker även försöka locka utställare av
flygmaterial. Det kan även handla om en flyguppvisning, med intressanta uppvisningar. Detta
ska dock ske under organiserade former.
Ballongklubben André har visat intresse av ett samarrangemang. Det går också troligen att
ordna busstransporter från hamnen till flygfältet för att locka markburna besökare. Ev kan vi
då ha entréavgifter till fältet. Vi kan passa på att göra en ”Spaka själv” på fältet för att locka
fler elever till kurserna. Det ska i så fall vara på söndagen. C:a 35 personer behövs för att
klara evenemanget om det ska lyckas. I år var man 13 personer, så klart större manskap
behövs. Man planerar att starta arbetet för nästa års arrangemang under oktober.
Ekonomiskt kan det betyda mycket för klubben och flygfältet. Visingsö hotell är klart
intresserade att medverka och samverka.
Styrelsen ser stora fördelar med att utöka arrangemanget. Riskerna är också begränsade. Det
handlar mest om vädret omöjliggör arrangemanget och vi blir stående med mycket mat eller
liknande.
Antalet flygrörelser är just nu alltför begränsat ifall arrangemanget blir mycket lyckat. Men vi
behöver ändå ta tag i den frågan. Vi noterar att det blir 86-årsjubileum för flygfältet.
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Styrelsen ger Bosse mandat att ta de kontakter som behövs för att klara arrangemanget och
de diskussioner som behövs med ballongklubben, andra flygklubbar, flygföretag, lokala
företag mm.
5. Ekonomi. Rapport från kassören
Vi har kassa på 210 tkr. Helt OK för denna tid på året. Större reparationer är avklarade. VPO
har varit inne på hundratimmars. Den kostar 200:-/ tim bara i arbetskostnad. Mikael bistår
klubben med ett headset till en extremt billig penning.
6. Flygtider per 6/9 2021. Timmar inom parentes är från 7/6:
KIK 275 (244) timmar
VPO 130 (113) timmar
IDG 70 (62) timmar
BAW 167 (144) timmar
7. Tekniskt – Rapport från flygplansansvariga.
KIK – Inget speciellt.
IDG – Inga uppgifter
VPO – Nyservad. I övrigt Inget speciellt
BAW – Lite problem med radion som ställer om sig själv vid vissa tillfällen. Det blir irriterande
störningar och går inte att skicka iväg elever på EK. Felsökning pågår.
8. Flygskolan
Vi har nio elever i skolning på LAPL/PPL och fem på UL.
9. Medlemsfrågor
En medlem har begärt utträde ur klubben och vi ser över formerna för att återfå medel från
flygkontot.
10. Aktiviteter
Spaka själv drabbades av uruselt väder. Många var intresserade, men alla hade inte möjlighet
att flyga. Vi följde upp med en ”spaka-själv-vecka” vilket gav några fler intresserade.
Informationsmöte om flygskolan är planerat till i dag 6/9 kl 19:00.
11. Övriga frågor
Postlådan har flyttats. En ny låda ska sättas upp ute vid stora vägen. Det blir troligen ungefär
där vi har skylten om ”flygklubb”. Vi får hjälpas åt att plocka in posten. Om det kommer
fakturor behöver vi fotografera dem och skicka till Erik.
Flygplansvraket utanför hangaren står dumt till. Inget verkar hända med det. Henrik gör ett
försök att reda i frågan. Vraket står till försäljning om 1,5 Mkr
12. Kommande möten
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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
Mötesordförande

Patrik André

Mikael Zagerholm

