
 

 

 

Protokoll nr 14/2022 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2022-12-12 
 
Närvarande: Per-Allan Axén, Mats Flood, Olle Johanson,  Bo Wretmo, Patrik André, Krister 
Sjökvist, Thomas Tärnbring, Henrik Lilliesköld,  Maher El Kari 
 
Förhinder: Eddie Gongapsevas, Tomas Katzin, Erik Gaude, Johan Jangmo 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Närvaro 

Närvaron noteras 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

4. Föregående protokoll 

Höstmötet och Styrelsemöte 10/10. Båda gås igenom utan synpunkter. Vi lägger 

protokollen till handlingarna.  

5. Ekonomi  

Inget speciellt. Ekonomin och kassan är fortfarande stark. Kassören är dock sjuk, varför 

detaljerad rapport skjuts till nästa styrelsemöte.  

6. Inkommen post 

Inget speciellt 

7. Flygtider per 12/12 

Siffror inom parentes är per 10/10 

KIK 332 (314)  tim 

VPO 132 (118)  tim  

IDG 70 (64)  tim  

KAV 293 (274)  tim 

 

8. Visingsö 

Mats och Bosse har haft möte med kommunen ang. ev bygglov för 

övernattningsstugor. Det verkar finnas möjlighet att få bygglov. Området omfattas 

av strandskydd.  
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Bosse och Mats har också haft möte kring grästäkten på fältet. Man har haft 

gemensam bild av hur mycket som tas och en uppfattning om kostnaderna. Vi har 

bett om ett bud på grästäkten, men det förefaller ha blivit något missförstånd. Så 

de har tackat nej till vidare slåtter.  Per-Allan återkommer och ser om det går att 

rätta ut missförståndet.  

Det har varit ett mycket positivt möte med golfklubben. Det kan finnas möjligheter 

till samfinansiering av ev investeringar.  

Att fältet är stängt kommer att noteras i NOTAM. 

 

9. Aktiviteter 

Brandflyg 
Martin Lindekull har informerat medlemmar om brandflygssäsongen 2022 och förberedelser 

för 2023. Infoträff kommer att hållas under januari/februari. 149,5 timmars blocktid bara i 

år! 

 

10. Rapport flygansvariga 

VPO:  Kommer att ha årsöversyn under januari hos prokitor. Det har inte gått att 

ställa av den som planerat, så det är alltså fritt fram att flyga – om det blir väder. 

KIK:  En mindre anmärkning avklarad ang. trimmen. Garmin ska kunna reparera 

radion. Det ska gå att fortsätta flyga i G-luft under tiden.  

KAV: ingen uppgift. 

IDG: ingen uppgift 

.  

11. Rapport flygskolan 

Teoriutbildning fortsätter. Tomas T kontaktar Katzin ang Human factors. Totalt 10-

11 elever just nu.  

12. Klubbens framtid – grupper 

Bra diskussioner med medlemmarna under höstmötet.  

Flygplan – Mats. inga fler frivilliga till arbetsgruppen. Tomas T har testat en 

tänkbar maskin, Pipistrel.  Vi har fått tips om en fransk maskin: MCR aero som har 

bra prestanda och klart mer bränslesnål jämfört med PA-28. Vi diskuterar om och 

hur gruppen kan rekommendera flygplan till klubben och om det går att få fler att 

flyga mer.  
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Vi tycker att det är bra om vi skaffar oss en långsiktig strategi för att få rätt balans 

kring ”flygplansflottan”   

Medlemsengagemang – inget nytt 

Visingsö:Bosse  

En grupp kring utveckling av fältet är uppstartad. Mattias Westerberg håller i 

gruppen. När det gäller ev stugor finns mycket förberedelser kvar innan det ev. blir 

aktiviteter. 

En grupp kring Fly-in Jimmy Sandgren håller i den. Olle är också, enligt uppgift, 

med i arbetet.  

Flygskolan: Inget nytt att rapportera. 

Lokaler: Inget nytt att rapportera. 

Vi diskuterar hur vi gör en avrapportering till årsmötet och hur långt vårt arbete 

ska ha kommit vid årsmötet. Detta behöver ”spikas” vid styrelsens februarimöte. 

13. Årsmöte 

Måndag 27/2 19:00. Vi siktar på att vara på flygfältet.  Maher kollar om det går. 

Patrik och Maher går ut med inbjudan och ber om intresseanmälningar för att 

kunna beräkna hur många smörgåsar som behövs.   

 

Vi noterar att vi är många i styrelsen. Det verkar som om tre nuvarande ledamöter 

kommer att sluta av olika skäl. Bland annat måste vi ha någon som tar över 

kassörsrollen. En (mer kostsam) nödlösning skulle vara att köpa in tjänsten. I så fall 

kan ekonomisk rapportering göras på snabbare sätt vid styrelsemötena. Patrik 

skickar info till valberedningen. Dags att sätta igång! 

 

14. Övriga frågor 

Elförbrukning: Elen köps via flygfältet mot en fast kostnad per KwH, Vi tror att det 

är dyrt. Vi kollar elkostnaden med Erik Gaude. Vi diskuterar att sänka 

temperaturen ytterligare någon grad och kontrollera att alla elelement är 

avstängda. Frysen i klubblokalen drar mycket ström.  Det är dyrt att ha den 

gående. Olle och Maher tömmer frysen och stänger av den.  

 

Överbliven dryck: Det finns dryck i lärarrummet. Vi diskuterar vad vi ska göra med 

dem. Tomas T erbjuder sig att köpa en del.   

 

 

15. Kommande möten. 
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9/1, 13/2, samtliga kl 18:00-20:00. Mötets avslutande  

16. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande. 

 

Vid protokollet 

 

 

Patrik André 

 

Mötesordförande 

 

Per-Allan Axén 

 


